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Kanclerz Auslrii
w Moskwie

,Owacje

mieszkańców

powiłnlv gości

stolicy
PZPR

Na zapro.szeuie rządu radzieckiego do Moskwy orzybył we wtorek z wizytą ofifederalny
kanclerz
cjalną
Austrii Josef Kla:us w towarzystwie ministra spraw zagranicznych L. T<J11Cic-S:>rinprze}a. Goście ·austriaccy
bywać

Władysław Gomul'ka i Walter Ulbricht wymieniają serdecz:ny uścisk.
trasa przeja7.du
Cała
p~
barwnie udekorowana
porczykami o barwach Polski
i NRD i czerwonymi chorą
giewkamL Transparenty gło
obu
między
przyjaźń
szą
CA) Dalszy ciąg na str. 2

z NRD

Roz·począcie rozmów wKC

1

będą

w

Związku

Ra-

dzieckim do 21 marea.
Kanclerz Klaue złoż}'1 we
wizytę
Kremlu
wtorek na
Prezydium
przewodniczącemu
Rady Najwy7.szei ZSRR, NiPodgornemu. Odbykołajowi
li oni przyjacielska rozmowę.

H bm. - na. !Za.proszenie Komitetu Centralnego PZPR. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ra.dy Państwa. i Rady Minis.trów PRL - przybyli do
Warszawy z oficja.Iną wizytą partyjno-państwową I sekreia.r<1 KC Niem.ieckiej Socjalistyc'l.llej Partii Jednos<'i,
przewodniC'Ll\CY Rady Państwa. Niemjeekiej Republiki
Demokra.tycznej - Wa.lter Ulbricht oraz członek Biura
Socjalistycznej Pa.rtii
Politycznego KC Niemieckiej
Jedności, prrewodnfozący Ra.dy Ministrów NRD - Willl
Stoph.
ku obrac! narady będzie spra
wozda;;ale dow6dcy amerykań
towagościom
Dostojnym
skich wojsk w Wietnamie poczłQilek Biura Polirzys-Lą:
gen. Westmorelanłudniowym
tycznego, sekretarz KC SED
wyspie Quam
Wkroice na
ostatniet chwili
da.
cztoni'k
- Erkh Hcmooker;
leżącej na Oceanie SpokoJnYm
KC SED, minister sipraw zaprezy
odbędzU. s:ę z udziałem
Przywódca większości demogranicznych - Otto Winzer:
konferencja
Johnsona
den ta
kratycznej W Se~ie USA, Mi
wiet·
problemowi
po•więcon
ke Mansfield oświadczył, te
sekretarz generalny Niemiecnamskiemo.
obecnie nadszedł cza.s aby pod
Partil Ltberaln-0-Demokiej
porząd
p11nktem
Centramym
próby uregulowania konją~
przewodzastępca
k.ratycznej,
zidentyfikował
fliku wietnamskiego za pośred
Rady Państwa niczące~<>
Organizacji Narod6w
uictwein
zastępca
Gerlach;
Manfred
Mansfield wyZjł"llnoczonycb.
Niemieckiej
przewodniczącego
konfeiren
sunął sugestię, iż w
DemoChrześcijańsko
Unii
udział Dewziąc;
powU:iny
cji
u
n
Proki.;rator Nowego Orlea•
kratycznej, zastępca przewodmokratyczna Republika WietG.:irr1s"'11 przedstaw;l we wtan.amn i Cbin:V Lodowe.
Rady Ministrów ~
niczącego
sklad.ającemu
zespoł<>wi
rek
się z trzech sędziów "'weg-o za
Max
zdrowia . minister
powiada.-i~o świadka. Jest nim
spraw
Sefrin; wiceminister
urzęd25-ietni ?erny Russo,
Oskar Fizagranicr..nych
: n tk ubezpieczeni-owy z. Baton
scher; członek KC SED, amRouge w Luizjanie. Zi<lentybasador NRD w PRL - Karl
fiikowal on Claya Shawa, jak.o jed iwgo z t.rz<0ch mężczy-z.n, · Mewis; dyrektor departamen- zdobywcą
amb. · Rudolf
tu w MSZ którY'Cn stynal dyskuiujących
Helmer · oraz · grupa eksperna tema•t planowanego zabójŁóllultu„
stwa prezyslent.i Kennedy'ego.
tów.
W pobliżu wybrzeży RepuGarriso.n twier?rcx.1<u,rator
Celem wizyty Jest podpiAfryki,
Południowe;
bliki
Pabla.nicach odw
WczoraJ
dzi , że Shaw, Fenie i Qswałd
sa.nie dziś układu o p:rzyjaiw poniedziałek w
nastąpiła
spotka.i s i ę we wrześniu 196.3 . ni, wspólp<racy i wzajemnej
turmiędzynarodowy
się
był
roik u w mieszkaniu Ferrtego w
~amolotu
katastrofa
nocy
niej tenisa stołowego. Na star
pomocy między Polską Rui oma.wiali
NO'\Vy:m Orle.a.n ie
pasażerskiego „Viscount" nacie stanęło czterech zawodnii NieLud-0ową
cząpospolitą
.p rezydenta
zabójstwa
spraiwę
leżącego do towarzystwa loDemokrar- ków klubó19 łódz.kich: Domicz,
Republiką
miecką
USA.
tniczego Republiki Południo
Shaw był we wtorek wstęp
tyC'Zllą.
Garcz»ńsk.i, GrzYwn.ia.k i Czer
we; Afryki_ 25 osób znajn ie pczesłuehiwany przez zepabianiczanie: Jędr·
wińsk.i,
którzy
t-rzech sędz'.ów,
spól
pokła<lzie
na
się
dujących
godz. 9 rano.
się
Zbliża
Ma·
i
Karus
Włodarski,
czak,
m1eld u.staJiC, czy powinien on
Dworcem
przed
Na placu
Perry
s'łdem.
przed
Sta'lląć
kowski oraz dwaj reprezenta.n
dokąd za kilka
Głównym,
R'1.l.Sl';O oświadczy! sędziom, że
ci szw~zkkj Dagen.s Nyheter
pociąg
ma
przybyć
minut
we Wcześn.iu 1963 r. słyszał w
- JohMlSS<>n i Lidhall.
zgrospecjalny z Berlina,
m \esz;kaniru Ferriego rozrn,o.wę,
w którei brali u<lzial rówITTież
Nie przy!>yli na turniej z po
madz.ily się tlumy mieszkań
„Clezn Bertrail1d".
i
Oswa11 d
do mi·
przygotowań
wodo
ców w~zawy, by powitać
Kie<ly sęclrZiowie zapytali, kto
zwycięzcy
świata
strzostw
sąsied
osobistości
crołowe
Russo
Bertrand,
Ciem
Jaki
jest
turnieju,
sztokh<>l.mskiego
niego. zaprzyjaźnionego kraSha.wa.
wsluizał na
listopadzie ubieodbył się w
ju z.za Odry.
głego roku z udziałem zawodUlbrichta, . Willi
WaiLtera
Kr<><>a i
ników łódzkich
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
gopo:rostalych
Stopha i
członek kadn· narodowej Meell
ści z NRD wittaJją członko
•~om.
Tairgi nie byłyby targami,
na<:zelnych władz parwie
Po walkach stojących na wy
gdyby prod'l.IJCenct nie usilopaństwowych:
i
tyjnych
aokim poziomie, puchar „Dzien
waJi pokazać nie tylko co
nika Łódzkiego" zdobył .Piotr
Władysław Gomułka, Edwa.rd
(Start Łódź), któGarczyński
mogą (zrobić), ale co potraJózef Cyrankiewicz.
Ochab,
llWczoraj na ulicy wandy 6
Jerzego
pokonał
fmałe
w
ry
Stanisław Grz.ywniaka (AZS Łódź) 3:1. fią (przy maksimum wysił
w Zakła1ach Tkanin Teeh.n '. cz j Ozesław Wycech,
Jędry
Stefa.n
ku i odpowiednim surowcu).
Kulczyński,
nych, 21>-letn.i Zbigniew Sałata
miejsce zajął Szwed
Trzeeie
Do tej drugiej grupy należą
chowski, Ignacy Loga-Sowiń
na
pracują-<:
(Rogozińskiego 13)
Johansson po zwycięstwie nad
Ma.rian
w wielu (zbyt wielu) przyski, Ada.m Rapacki,
frezarce d02nał rany sz.a'f"pa·
swoim kolegą Lindhallem 2 :1.
nej prawej ręki. Przewieziony
StrzeRys-z.ani
Spychalski,
padka.eh targowe nowości porażka
NieS!Jodzianką była
został de ·Szpitala im. PafOteuDomicza z Grzywniakiem 1:3
lecki, Eugeniusz Szyr Franspol:ec:mego oglą
przedmiot
ra.
psioBolesław i zwycięstwo młodego pabiani
du, osądu, zachwytu,
ciszek Waniołka.,
W Barze „Balaton" pod•
nad
(Start)
Jędrczaka
czanirui
PodeBolesław
Jaszczuk,
czeń i dysk!uBjL
ezd.s urac-• zmiażdżenia pale~
3:2.
Czerwinskim
Ja.ro<Siński,
Witold
dwomy,
42-letni JeTzy Czekaldoznał
puehar
turnieju
Zwycięzey
Wśród 1250 prezentowanych
ArtUJr St.a.rewicz, JÓ'ref Tejchslu (Rojna 42). Po przew1ez·ew imieniu redakcji „Dziennina targach wzorów przemyJan
ma., Władysław Wioha.,
niu do Szpita.ia 1m. Sterlinga
ka" wręczył red. J. Nieciecki.
dz.ie
odz.ieżow~o. 1100 słu
am.puto~•.lee
Czeka.Lo;kiemu
Wende,
Ka.rol
W. N·OWAK
skórzawia!rskiego i 650 wano.
mniej lub
negio jest wiele
li Na ul. Głównej schodząc
na jezcL!:ię wpadla pe>d samo- '
nowości.
udanych
bardziej
chód r.sobOIWy 85-letnia Jad.wiktóre prz.yciągają oko i buga Czarnecka 'Borowiec St.ary
dzą namiętności różnego typow. Brzeziny) .
pu - od skrajnego pożąda
l:S Na ul. Włókienniczej 11nia - „a.eh, żeby to mieć".
letnl Krzysztof Pawlak (Włó
potępienia
d-0 ~ajnego
k ienni<-za 8) wpadł pod samochód d-oniając wstrząw mózco coś takiego się w o„po
(Inf. własnjl). Wraz ze zbli
właśnie Okręitowy
Wczoraj
gu i ogóinych potluezeń. Chłop
góle pokaz.uje".
żan.iem się t>ięknej, wiosennej
Lasów Państwvwych
Zarząd
do Szpitala
ca przewiez:ono
Do udanych nowości na.Jeży
jak co roku w Lodzi zor11anizował doroczpogody. znów
·
im. Pasteura.
zaliczyć przede wszystklm wie
wzrasta w lasach niebez.pieudziałem
z
konferencję
ną
NIE ZIDENTYł'IKOW ANE
le z modeli dla ,,nastolatków".
czeństwo o<1Zar6w. Jak wywszystkich zainteresowanych
ZW LOKI
Z!'O im. 22 Lipca w Szezecinie
la
kazują statystyki. tylko w
Instytucji I organizacji, poJuż w p<erwszym dniu targów
i3. III 1967 r. o godzinie
•
nasze~o
państwowych
su.eh
wzmoświęconą oroblemom
nie spotykaną
sprzedaly n.p.
19. 10 na ulicy zach<>dn:ej · przy
województwa wybuchło w ub.
wy·pad.k owi
uległ
Ogre>dr.IWej
50 tys. s.z.tuk "Pódnic
ilo\ć żenia czujności p.poż. w lao nie
mężczyzna
d ·t•e-wczęcych:, orygmal nych ład
ulicl'lnemu
roku 38 pożarów, które strasach, w związku z nadchonych z welwetu w szerokie pa
ustalonym nazwisku. lat okowiły ponad 10,5 ha użytków.
wiosennosezonem
dzącym
sy, tei<sasu, bądź grubych z
ło, 40-5-0. Wzrost około 170 cin.
Ilość to mała, stawiająca woletnim. Wszyscy bowiem:
1.plaszc~owki" i szerokich kra.t.
d<>Drze zbud-owany. Ubi-any był
jewództwo na ostatni)TI mieji leśnicy, i mło
strażacy,
'>pódn:re - to tzw. „biodróww spodme l bluzę dre·lichową
scu w kraju. Ale stan taki
dzież. a taikże kolejaorze, trak
koloru g;anatoweg-o oraz w ko
k i" z paskiem lub bez, na
należy zawdzięczać w pierw
w czerwonotalii, spódnice wyso
fla'llelową
1 bniżo:lej
szu.ię
oraz każdy kto w
torzyści
Na nogaeh mla!
ko „zabudowane" z jedną sze
kratę.
sarą
szym rzędzie wielkiemu wylesie szuka wY')Joczynku trampki. 06>oby mogące udzielub z wycięciami
sze1ką
rorl:ą
siłkowi slużbv leśnej, a takwinni o ten las dbać 1 oinformacji proszone są o
lić
rla ręl<awy i dekołtem, spódże instytucji i organizacji spo
l!O przed nlebezchraniać
do WKRD ..,.
s;ę
zgłos-zen ; <'
klamerkami,
o.z.Qobio·ne
n 1ce
łecznycb doceniających w oeł
.cz.erwonel(o
iaieczeństweni
Lodzi ul. Włady Bytorr.«k'ej 6n
klesze-niami, zam
w:ąza. n~ami,
n.i znaczenie ochron;y p.poż. w
{jp)
kura".
p<>kój 12 1ub telefoni<:zn.ie na
kami błyskawieznymi, la.mównumer 516-62. (:rJ
kami ze skóry itp„ itp. &łowem
lasąeh.

5-dniowy

Mansfield proponuje

pośredniCł\NO
w Wietnamie

z
'
Garrisona
Swiadek

ONZ

w~:o: I
~ • urM;W1A]':f

Shawa

~O'ł'

0

I

tydzień pracy
w ZSRR

ZaZwiązków
tralna Rada
wodorwych powzięły uchwałę
w spraiwie wprowadzenia w
Radzieckim
Zlwiązku
calym
5-dniowego tygodnia pracy.
Rady Najwyż
Prezydium
szej ZSRR wydało na mocy
rozporządzenie.
tej uchwały
które stwierdza, że 5-<1.niowy
pracy (2 dni wolne
tydzień
w tygodniu i ogółem 41 gobę
d:cin pracy tygodniowo)
dzie wprowadzany 9topniowo
w przedsiębiorstwach i mstytucjach na obszarze całe
go Związku Radzieckiego z
tym, że proces ten ma być
przed listopadem
zakończony
to jest przed
1967 roku Rewolucji Pat50 rocznicą
dziernikowej.

Jefli chodzi o szkoły podstawowe, średnie i zawodowe oraz o wyższe uczelnit>
nie wprowadza się żad
Ministerstwa,
2:mian.
nych

• * •

zawodokladszerokiego
nie, z udzialem
prze.i•
pracujących,
aktywu
ście danej instytucji lub da,;
na
przedsi.ęl>iorstwa
nego
pracy
tydzień
5-dniowy
tak, aby wszystkie zadania
lub plany mogły by~ wykonywane bez Ża.klóceń.

Sąd .ustala
odpowiedzialność
za runięcie budynku

we Wrocławiu
WojewódzSądem
Przed
wznokim we Wrocławiu
roz.wiona została lł bm.
prawa przeciwko 6 pracownioskarżo
kom budowlanym
nym o zani€dbanie obowiąz
ków S'łuż.bowych, co w kondo
sekwencji doprowadziło
tragicznej katastrofy: 22 marca 1966 r. runęła konstrukwe
cja norwo wzn<>Sz.onego
budynklll wydziaWrocłaiwi.a
łu melioracji Wyższej Szkoły
Rolniczej. Pod gruzami zgi•
nęło wówczas 10 robotnik,-,w
zapozna
Sąd
budowlanych.
z opiniami biegłych co
się
do przyczyn katastrofy.

maszyny poniosło śmierć.
Samolot rozl>ił się w odległości około 25 km od lądu
wpadając do morza. Samolot
przygotowi1jąc sie
zniżał się
do lądowania w porcie East
wówc1.as
Padlał
London.
deszcz i chmury utrzymywa-j
ły się na niskim pułapi..

w Pozrtaniu

Nowość ·i supernowość:

I

I

h ońmyl
przed pożarami

0

pr~

ludu

związ;KJ:
i
cującego
przygotowują
dowe

zginęło

67"

delęgatów

rady

w katastrofie samolotu

„Wiosna

Kronika
===wypadków

ka o plerwszyełi kilkutonowych dostawach jest bardzo
więc
pozytywna. Z chwilą
wybudowania dla „Pol<>prenu" nowe110 zakła<lu w Zgie•
rzu (o czvm niedawno Informowaliśmy) orodukcja tel!O tyou wvdatnfo wzrośn~e.
Na ol!ólna orodukcie nowego zakładu 4,5 t~. t.on. pianki rocznie, dla ootrzeb orzemysłu męhla-rskie110 I motoryZacyjne110 przeznaczy się
ok. 1 tvs. ton.
tu p0dwójne.
są
Korzyści
Równoznaczne Jest to nie tyl
ko z. orodukcją antyimoortoogromną
z
wą, ale także
Płyty
oszczędnością surowca.
dla przemysłni
tapicerskie
I meblarmotoryzacyine110
skiel(o bedą bowiem m. in. z
oowsta.iącvch w tej chwili od
padów. Produkcję tego typu:
rel!enerowanel nianki roz.pocz
nie sie oo sorowadzeniu sperokU:
cfalnych urzadzeń w
(iw)
1968.

Komi1et Centralny KPZR,
Rada Ministrów ZSRR i Cen-

25 osób

Garczyński
pucharu
„Dzie1oika

Piotr

Wl.ASN'Ał

(INFORMAeJA
Polskie laminaty królujące
w
wyłącznie
dotad prawie
odzieżo
orzemyśle lekkim wym, dziewiarskim i obuwnizdobywają nowych
czym nieCoraz
użytkowników.
cierpliwi ej na zwiększona pro
dukcie łódzkie110 zakładu „Po
orzemysł
oczekuje
lopren"
motorvzacvjny i meblarski.
I tak fio. iuż od roku 1968
„Polopren" w .ramach kooperacji z przemysłem motoryzacvinym bedzie produkował
laminaty i ołvty taoicerskie
dla nowel!o oolskiego samochodu ooarte110 na licencji
„Fiata".
komeblarski
Przemysł
rzysta w tęi chwili z imp<>rtu. Rocznie sprowadzamy dla
ie110 ootrzeb ok. 300 toń. laminatów. „Polooren" wspólnie z Cent.ralnym Ośrodkiem
Meblarskim w Pozna·niu opra
cował już jednak technol<>~ię
orod'l1kcji oianki dla celów
tapicerskich. Opinia ośrod·

0

•.

W. Ulbricht I W. Stoph
przybyli wczoraj do Polski

dla polskiego „Fiata''

Spychalskiego

na za;>r<>We wtorek
soonie ministra obrony na:ro·
dotwej, marszałka Polski Mariana Spychalskiegu - przyz oficjalną wizytą dr,
by-ł
Polski nacze1ny dowódca sil
zbrojnych Finlanilii - general porucznik Yrjoe Ilmar.
Kei nonen wraz z malżonka

DZIENNIK
tODZKI

_,,Polopren''

(INFORMAc.JA
-

od-Nażne

inwenc;i

i

wzory,

'fLASNAJ
tn«lóstwo

powodzenia.

innych udanych n<>wośei
tym rązem dla kobiet, mou :lczyć ładne i funkcJ ożna
naine mooele płab-zc:zy, o'Zd.olub irnitacJ1 l
bione futrem
lub pilotcz.a;>eczką
futrzaną
ką (n.p. płaszcz ZPO w P02na
niu z sza.rej, przyjemnej dla
tkanl'lly, ozdobiony mioka
wraz z
pTeze'lltowany
siem,
•
pilotką z misia).
Po raz pie"wszy uwzględnlo
n.o także w kolekcji ph1.szcze z
tkani.n o wyższej gramaturze,
crzyli tzw. tka.n.in męskich. Ich
pod.Stawowy i nlezaiprzeczalny
to ciepło. Nowością
walor bogatej kolekcji płaszczy
dość
dalll>9kich są również wzory
do stylu geo-menaw i ązująee
tryez.n •'go tzn. ze stój•kami,
pionOWY'm1 eięc !ami i• poziomo
za1'lna07anymi stebnówkami.
4.by panom nie było sm11tno
że pre- wy.oada zaznaczyć,
zentowane płaszcze męskie weł
niane (p!a1>zcze la.minowane n.ie wnoszą nic nowego) odstę
chał nieśmiało, o<I tra
pu ,ią dycyjn"'i szarówki na rzecz roz
beży, koszarości.
jaśn i onych
lorów brunatnych· i odcieni ko
Interesująco
zielonego.
Joru
płaszez z podpin
wygląda np,
na zamku błyskawicznym
ką
z klapami - z innej tkaniny,
w kratę be·±owo-brą
pła~ :.cz zową i ki1ka innych.
Z obrań męskich - wyrótsie ubrania z tkaninv
niają
tropik fna podszewce) o wybit
nie letrulm ch.arakterze - na
które spoceni Polacy czekają
od lat i d<>ść ekstrawaganck·e.
ale interesujące ubr<tnie tzw
koordynowane. trzyczęsciowe z
Do

-

karniz1>1ką

dostosowaną

do

elektronika
spodni.

A

tkaniny.

Przyciągają

poteneJalnych
więc

z l.nneJ

marynarka

oko - n ie ty.Lko
nabywców - a

,,nastolatków"

różnorod

texasów
wzory spodni z... teksasu. ozdobionych na do
z odpodatek emblematami
wiednim rysunkiem l naoisem
ne

pancerni i

(m.

pies", „Szar ik"

.z

„Inter-Mody"

in. produkcji
Wroclaw1a).
Przyciągają

róznym

,,cZ.terej

Zorro",

,.Znak

np.

wieku,

oko
ale

nym

"uczul-eniu"

bami

\patki,

panów w
o podobmodt::

na

-

w;oory koszul sławnej „Wólczanki" zgłos~r>nych w ramach.
dO<J.a.tkowej propozycji, a wyrózniających się fasonem, ozdo
k ieszenie,

guzicz-

ki) i \.ka.n inami (tkanina ażu
rowa ldealna na lato, kraty,
paski, c.a.pki itd.).
tym raoko Przyc i ągają
zem zgodnie wszystkich obywateli bez względu na płeć l
wiek

,.ponadcza~owe"

koSci

"Q".

i

najbar

wyroby dziedziej pożądane
dla Jednych jako
wiarskie atrakcja w noszeniu, dla drug\ch - w oglądan>u. Dla przy
elastilowe
wymi<:·n imy
kładu
pot'lczochy damsk ie (pre>d. ,.Fe
n1ksa" i Za.kładów im Buczka) o .splotach J.mttująĆycłl ko
w
ronki, l:>ądź wzorzyste stilonowe z
pończochy
tym
ja
znakiem
międ'Zynarodowym
-

ozdob'llie

Bluzki

z

„Oli-mpii "

wykończone

(bez

i
„pe>dwijania")
szpecąeego
bluzki z modylonu - z golfem; estetyczną bieliznę da m
ze specjaln ie wytłaczane
ską
go stilonu i jedwabiu, znakopólgolfy
półwełn iane...
tnite
w kratę (prod. ZPDz
męskie
(BJ Dalszy ciąg n.a str. 2

W. Ulbricht
i W. Stoph

przybyli wczoraj
do Polski
Dokoń<'.zenie

(A)

re str.

1 .

nas zymi narodami,
wspólną
wailikę Polski i NRD o umocnienie pokoju i beZ1pieczenstwa w Europie, nienarusz.a.1ność
granicy na O<!Tze
i
Nysie - gra1J11icy PQkoju, któ
ra łączy Polską Rzecz;pospo1Ltą · Ludową z pierwszym
w
dziejach
niemieckim
pa1\stwe m robotników i chłopó·n.
TJurrny
mieszk.ańcó.w sfolicy
serdec:mie
pozidirawiają
przej eż.dżaj ących
dostojnych
gości i gospodarzy.
W
godzinach
przedipołudniiowych W. Ulbricht i
W.
Stoph qra:z pozostali goście
z NRD zlO<Żyli wizytę Wła
dysławowi
Gomułce.
Edwardowi Ochabowi
Józefowi
Cyra.nikiewiozowi.
Nasłępnie
w gmachu KC
PZPR odbyły się róun<YWy,
które upłynęły w serdecznej,
przyjacielskiej atmosferze.

„Kukułeczka" płaci
z.a

zwykłych za cztery tra,f ienia
pre1lliowame - zł 276, za cz.tery trafienia zwy.kle zł
U.O,
za trzy trafienia ,p remiowane
- zł 20, za trzy trafienia zwy
kle - zł a.
Na główną wygralllą w bieżą
cej grze przypada 500.000 zł, a
na piątkę premiowamą przypada 23.000 ll'ł.
zł

pięć

trafień

7.754,

on~r,p:u~A
I tJ 4..'LJ f\

-------

Po nocnych rozpogodzeniach,
w ciągu d'll.'.a zachmurzenie na
ogół
duże z
przejściowymi
opa<iami deszczu
lub mżawki.
Tem,pmatura mi.nimalna około
minus 1 stopnia, maksyma-ina
a.koło plus 9 stopni C. wia,t ry
um iarkow.a'1'!.e lub dość silne z
k i&·unków ziachodnich.

Nowości
Dokoń(.-zenie

(B)

ze

i

supernowość :

str. l

aJe r6w11'ież pokazują ile, jakich i w jakich kolorach tntanin po1'rzeba dla dainej produkcji.
i'rzemysł
odzieżowy
na _pod
st;;wie tabukgramów
zawiera
więc na bieżąco umowy z pro
c1iucent<lmi tkanin. Eksperyment
ośrodka jak nais po-infonnował mgr J. Kwiecień jest
piryrwszvm w kraju w Wlkresie

„Morena•' i „Milana"). Prrzei lekkie lakierki (S,pół
d2 ieln1.a Pracy „Swiit'' z Kalwarii Zebrz ydowsk iej), wyigodne i estetyczne obuwie tek.styl
śllczne

ne,

pasmanterią

ozdobione

(prod. Połudn:owych za.kładów
Sk<'>rz.apych), elegancJ<1e, cho<:
don10-„1e
„.kapc ie"
wyłożone
tkan iną
imitUJącą„.
tyg·ryM ·
(Z3klaidy „Befardo"
w Bielsku), nie'Z'Wyk.le <>rY'ginalne i
długie
botki filcowe w róż
nych 1<.o,orach - na gum<>wym
i C>OOC> bnym spodzie (Złotoryj 
skie za.kłady Wyr obów Fi'1cowych) ; torby damskie z $0;potu, szale ze „Struga" w LOdzi,
pastelo•wo i oszałam : ająco barw
ne chust.kii z „Pierwszej R.u.dz
kra.waty
„ Wróblewk tej",
skiego·• itp., i~p.
Wymien iać mozna
by jeszcze
dalej,
ale
pozostańmy
przy
tym pob1eżnY'm pr zeglądzie pod
hasłem

i

go

"Co

dali.
Na

na

ładnego !)

w

I<>

obyśmy

koniec

ta.rgach

i

nowe-

życ-z:eniu

sklepach

oglą

nowosć,

która

ubrań

męskich

chłop ęcych.

ŁódZJki
Ośroc!ek
Ekonomiki 1
Organizacji Przemysłu Lekkie
go jest bohaterem pierwszego
w historiJ ta;rgowej
eksperymentu zastos::>wania elektra
nicZ111erj techniki p.n:etwarzania
dainych d'la potrzeb g•iełdowych
transaikcj1.
Wyigląda
to
że info.rm.acje

w ten sposób,
z ll'InÓW ta.rgowyich za.wierainych z któryrn.kolwiek z producentów ubrań ,
przenoszone są za pomocą
specjalnej maszyny, na .ka.rty
dZilllI"k.owane. Ka•rty samolotem
wędlru;ą w tY'm samym d!!liu
w którym poopisano umowę.
do Warsza.wy tam za.warrte
w nich d""ne zostaiją
nocy
przetM.'Ol'zome na ma.szynie cyfrowe) JCT-1300
(w
Ośirooku
Dosk.ona•l enia
Kaor Liczowniczych) i rano dostarczane
w
postaci tzw. tabulogramów do PoZ111.ania.
Dostarczane
ku ZJdz:».„;eniu producentów za
skocrzonych
SZY'bkością
i dokłacrnoś.cią ilnformacji, n.a k.tóre popl'Zednio - czekaili dcS'loiw
nie 4-6 tY'godni. Tabu.logTamy
zawier.:iją
bow iem
nie tylko
dz;enne me1dunki z przeb1eglU
kontraktacji, a więc n,p. ITość
umów
zaiwartych
w
danym
dniu i :>okresie
przez danego
producen1ta 1 przez całe zrzeszenie producentów ubrań, Wail'
tość umów i wykaz wolnyeh
jes zcze mocy
prodlllkcyjnych,

w
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IJE REPERTUAR;
!"" o!e,~t~ .~!~!~~:~~;Łodzi
====I

17, 18*, 26. III
19*, 21*, 27, 28. III

~:~· ~~*;g~o;;/l*.

;,KNIAŻ IGOR"

::~T::::!„DWÓR" =~ _= !

m
• - przedstawienia zamknięte.
_. KASY TEATRU CZYNNE CODZIENNIE

OD GODZ. 12 DO 19, TEL. 377-77.
Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW,
w godz. 9-17, tel. 331-86, .399-60.
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Spotkanie mistrzów urodzaju
z min. M. Jagielskim
i IJOSpodorzami województwa

p ie" ta:k szcregółowyob informacjl.
Eksperymenit cieszy się ~
cjalnym zalinteresowaniern resor1u i w najbli.ższej przyszło
śc i elektronika ma służyć rów
nież innym zjednoczen,iom lek
k :egio przemyslu. Być może,
że dopiero ona potrafi.„ urea!
nić targową ofertę l po<lo1je
tym samym serca klientów.
_ _ _ _ _ _ _ _ _I_R_EN
__A
__n_R_Y_LL

WIYZOraJ odbyło się w Lodzi spotka.nie mistrzów urodzaJo
z woj. łódzkiego, w aziasie którego omówiono dotychcrŁa.SOWY
dorobt'&: rolni<rtwa ziem.i lód~j oraz per.spek:t.ywy dalszego ·
rm:wo_iu. W &pot.ka.niu udział wzięli: .zastępca czl:<mk:a Biura
Poli:tycznegQ KC PZP~, minister rolniobwa - Mi~słaiw Jagielsk.i, I sekret.an KW PZPR - St-efa.n Jędryszcz:ak. przewodm.iczący Prezydium WRN Fra.nci&llek Gr-ha.Iski oraz:
pre=s WK ZSL - Tadeusz Sitek.

Il~ Dzień przyjaciół

prl<yćmiewa
wszystkie
wyżej
wymienio·n e,
czyli
elektronika„. w służbie
producentów

§11111::;;llllIli llllllllllHllllllll llllllllllll lllllll
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pl"WtWa<rZan·i~...::~~~ -

elektronika

Na

7.djęciu:

jedna ze scen

Nadzwyczaj sympatyczny był
ostatni p<>nietlziałek telewizyjny.
Program,
przygo-towanY
przez ~e<:has!owackicb przyjaciół,
wniósł

wypadł

i~resująco,

sporo ożywienia i noelementów, nie wystę.pu
jącycb
w
rodzimej . praktyc_e
TV. PO<\Viodło się tYI\l lep1eJ,
że
między naszymi
narodan1i
nie isa..uieje nie1nal bariera ję
zykowa. Literacki, z dobrą dyl<
cją
podawany język
czeski.
jest dla ""'s właściwie całko· ·
wicie z;rozumiały. Tak więc po
turnieju miast Smokowiec
zakopane, mieliśmy już dTugi
pn:ykl<id
dobrych
rezultatów
współ1iracy
telewizji obu krajów.
Dosk<>nale
wypadły
przede
wnysLh.im
audycje
publicystyczno
informacyj<ne
<>raz
pozYcJe progra.mu dziecięcego.
Nieco gorzej było z ro2'rywką
i drantatente „Autorewia" raczt"j me wyróżniała się spośród
te:;o l:Y'PU audycji, ogląda·nYch
do'ić często przez polskich widzów w rant.a.eh t,lnterwizji".
Sądz~,
ze przyjemniejszy był
by na przykład pr<>gram, zło
ż<mY
z najlepszych
czeskich
piosenek,
w wykonaniu najlepszych piosen'k arzy. Tekst w
takim wYpadk\l nie jest przecież ważny , liczY się me\'od'ia,
nastrój, kultura artysty.
„Koniec widkiej e,poki" J.
smeitanowej
był
widowiskiem
oPartym na doskonałym pomyśle,
boga.tym w wiele celnych refleksji o współczesnym
świecie. Zarazem jednak autor
ka nie ustrzegła się truizmmv,
a „dro,wniany" dubbing sptycał sens tekstu i zubażał kreacje aktorskie
czeskich
ariystów.
Jest to sztuka typu sciencefiC'tion, a jej akcja ro2'grywa
się w praskiej kaw~nl w mo
mencie kiedy na ziemi lądu
ją sta~ki kosmic-zne przywożą
ce przybyszów z ilnnych planeit.
Sądzę jednak, że jak na początek tego rodzaju
współpra
cy, telewizja nasza pomyślnie
zdata ten trudny eguimin.' ze
wszech miar warto tę współpra
cę
k0<ntynuować,
zarówno dla
sprawy uro.zmaicenia
programu, jak też dla korzyści . znacz
nie powa:iln.iejszych. Boć pneci-e-ż jest to doskonały i;>posób
wych

Jak podkreśli! w sWlOim referacie
wiceprzewodniozący
Prezydium WRN Władysław Paiwlaik, rolnictwo woj.
łódzkiego osdąga coraz lepsze
rezuJtaity w
produkcji
rośliirunej i zwierzęcej. W ub.
r. llJP. średnie plOIIlY 4 zbóż
wy.nioeły 19,7 q z ha. Systematycznie
zwię.k:s~ się pogłowie bydła. Znaiczne areały
upraw obsiewa się kwali!ikowanym
materiałem
siewnym.
w porównaniu ~
1938 r. zużycie naw<YLów mineralnych
wzrosło
dzies1ęciokrotnie.
Zelek.tryfi:kowa.no
dotychczas
przeszło 95 tys.
zagród chtops-k:ich. W ponad
92 proc. sol-ectw d:zńalają kólka rolnicze.
Na pomyślne
wyn1ki
ro1nictwa
niemały
w.pływ miało masowe sz;ko„n:ońca wielkiej epoki".
lenie ro1nicze, którym objęna wz:;jemne po'lJilanie się i
to 170 tys. goo'Podairzy.
W
zbliżerue obu sąsiedzkich spodalszym ciągu na wsi będą
leczen;tw.
J. BRYSZ
roz;wi1a.ne
różnego
rodzaju
------------------------

I

Zabili taksówkarza dla zdobycia samochodu
potrzebneqo do napadu

białostockim

u

rodzi-

swej

gdzie d01Wied2ieli się o
w
sąsierumwid
h•u:<lrzo zamożnym gospo<la<rz.u.
Postanowilli go <>lll:abować. w
tym celu po
p<l'W"t'ocie d-0
swego starego miejsca zamieszka"1.ia Czeladzi w zaglęmu
Dąhro<W.s:kim
skiradd.i służ.bo
wy pistolet kuzynowi KlimC<Zyil<:a,
funkcjona.J'iumowi MO.
Płan naipad'll,
k~órego
ofia.r ą
miał
byc wł.aściciel 34-hek:Utro
wego
gospodarstwa
we wsi
Glin.ki w woj. białostockim, opracor<ll'cli Klimczykowie ba.rdzo

ny -

miesz.kają,c~

doikładnie.

szu

mordercy
doraźnym

sąd. em

· Przed
Sądiem WojewóclJZJ!ciln
w Ka·towicacll rozpoczęła się prowa•dzona w trybie doraź
nym
rozp:a.wa
prze<>iWik-0
małżankom:
Zdzislaiwowi i Da
nucie
Klimczyke>m,
oskati:onym o zamordowanie w cbn1u
5 styczn<ia br. w Dąbrowie Gór
niczej ta·ksówkarz.a FedorC2lllika.
Jalk wynika z aktu oskarże
nia, ::notywem zabójstwa była
chęć
zdobycia sa.mochodlll, po
trzebnego przestE:ipcom do dokonania na.padu rabunk01Wego.
211.-letni Zdz jsłatW KJ:imczylk i
sta•l'bza o pół ro.ku od niego
żona
przebywali w Jecie na
wakacjach w Slua1:u w woj.

w

W;)J'Ilajętą
taksówką
zamierizaJ.!

Ollru-

prze-

jechać ponoo 600 km, zaś kiermV'Cę U<bić z u:wagi
na ko;
nieozność
pozbycia ~ niewy-

jechać
do
Sławkowa.

odległego
o 14 km
Tam zatrzyma.li się.
sprawdzeniu, że w pobliżu
nie ma ni.kogo, Klimczyk
wyciągnął
pistolet i strzałem
w tyim gł.owy za·bił kierowcę.

Po

Molrderców po <Wokona'Il.iu
zabój.stwa zaiw.iod.ły jednak ner
wy.
ZJrezygnowali z pierwotnie planowa•n ego wyjazdu do
woj. biał-Ostockie,go.
Z<l2isław
Klimczyk. który po p.rzesum.ię
ciu c•aia zamordowane.go na
drug.ie siedzenie zasiadł za kie
rownicą, sloierował wóz w kie
ru'Illk1u Dąbrowy Górniczej. W
mie~oścl 1ej
po zrabowani u n.ie tyjącemu FedorC?:Uk:owi ok. 12.0 zł, taJklsów;kę pozostaw1łi .
z Dą't>rowy Górniczej
cała t.r ójka
powrócita do domu, do Czeladzi. Jeszcze tej

samej nocy
został

Zd2isłaiw

KlimC'Z:yik

aresztowany.

Z powodu tragicznej

śmierci

-Stanisława

Portalewskiego
wyrazy głębÓkiego współczu
cia RODZINIE Zmarłego składają:

godnego świadka. Do reaJizacji
tego plan.u prnystąpidi 5 stycz
nia hr„ zabierając ze sobą 12letnie•go brata K1imozyka
An<ln'zeja, który miał ich U<bez

RADA,

KOi KOLEDZY
z RZEMIESLNICZEJ
SPOŁDZIELNI ZAOPATRZENIA i ZBYTU
„ELEKTROMETAL"
w ŁODZI
ZARZĄD,

LEŻANKI

pieczać.

W Ollkuszu wsiedili do taksówki, prowadzonej pr!Zez Pfo
tra Fed0<rezuka, pOllecają~ mu

dniu J:3 marca 196'7 roku
po ' długich i cięż
kich cierpieniach, nasza najukochańsza
matka i babcia,
przetywszy lat 77
W

zmarła,

Za.mies2lC'.lJ31IllY

mej

nietypową
sytuację,

dz.iś list obrazujący ra.działalności samoo-zą

dla

dów
ja.k gdyby ,,przechwycenie" funkcji samorządu przez osoby peł
niące fu.nkeje kierownie-re.
Niezależnie od stopnia obiektywności
uwa.g piszącego, drukujemy tę wyp-0wie>dź w oolu pobudzenia d:o dyslwusji •••
JedtMXJZeśnie wairto za0nacizyć pomijając te czy inne prz;yw;:Yny opisMlego
stanu rzeczy, że ,,saanonąd pod pantoflem" na
pewno me wykorz;ystal
ist niej4cych, szea:okieh możmwo:foi wyrobienia sobie samodzielności i wyjścia spod tegoż pantoffa.•• ~
wstępie zarz:naczarrn, że Jlll2 trzekadelllCję jestem członkiem Prezydium RR w jednym z przedsiębiiors>tw
odzieżowych
(nazwa mana redailreji).
Uważam, że powołanie do życia samorządów :robotniczych w z.alklada.ch pracy było słuszne i jak najbardziej pożądame , .lee.z w
naszym zaikiładzie samorząd robotmic:zy niie óziiała jalk nałeży.
W 'Samorządzie robotmiczym - jak sa-

że

j€5<t parr-u robofm.ików w samo·
lecz prawie żaden nie bierze
i:.d2liatu w zebram.i.ach, gdyż jest p.rzelronany, że rpoza podnoszeniem ręki w
głosowaniu, nie będizi.e miał nic do gacie,

rząd'zie,

-----------------~

„Na

2 DZIENINIK LÓDZKI na,- &2 (ó30Cl

nieładnie" .••
z.amilmięta, am.i

A d<ySkius:ja nie
nikt dyreiktorowi
nie udz.ielal głosu. Prose,ę mi wierzyć,
że z w.ielkim zażeorowa.n:iem piszę te
slmva, Ieez jednom:eśnie nie DH>!l'f:
znieść dłużej tego, że niektórzy dla
własnej
wygody
ro·bią
pa1piel"lrową,
śmieszną fik.eję z tego, co ma służyć
lepszym metodom zanądzaa:tia OillSLYID
była

dobrem

cią

ma nazwa wskazuje powtruno być
jak najwięcej robotn:iików, a nie Wlię
ks:oość z dyrekcji. U nas zaś tak jest,
że prwwooniczącym Rady Robobnicz.ej
jest kierowinik sek:cjli zaqpaitrzeniowej,
sekreta,r zem RJR
kierowntk :z;byitu,
przew001niczącą
Rady Zaiklładowej
mistrz sa;iowy, sekretarzem RZ - k:ieroWilliik produlkcji. Poza tym w RR jest
ki1ku czl:oników pehliących r~e fumkcje kiierOWIIlicze. PoWliecie, że ko~ś
cie wybrali- to ro.arie. A'le to tyllko
łatwo
powiedzieć,
bo na rrebraniach
wybarezych zainiJ!Tl ktoś z robC1tników
7JDiS"Ze się na od/wagę i poda kandydata, to już lista jest pełna. Oczywiś-

to nawet

Samorząd

,,pod pantoflem"?
dania. Na posiedzeniach w większo
ści wypadków d~krusję prow~ą dyrnk.torzy na prz.emi.ain. Były wypadk~,
że w c2ll!Sie tej ni~erwainej dysku-sji jedna z robotnic chciała coś wtrą
cić ja<kąś uwagę, to dyrekttoc powiedzial z ixytacją: ,,proszę nie przerywać,
byta
dyS'kusja, trzeba byto zaibierar
gil:oo. Zresztą - doda'1: =reLY'{>liwie -

na.rodowym.

Druga słaba strona pracy naszegó
samorzadu to brak doota1Jec2lilego za.interesowania się ozlowiekiem i jego losem ze strony dyrekcji. Rizadko kltoś
rz dyrekcji zabiera głos w spraJWie bę
dącej dowodem troski o lepszą i przyj ernmiejszą
pracę
robotników. Ozęsto
nato!llliast słyszy się na zel:xraniach, że
ikażdy łrraMniec t.o leń, że za często wy
chOOzi na papierosa, za W<ll1mo szyje,
za CZę6fo się spóźni.a, ciągle choruje.
Ta ciągla g<Jili'tlwa za rpl:amem, a plan
na"Qięty rui do granic aOOu:rdu, sip;raw:ia.; że prodUkcja wychodzi ID.ie na:jleps:m. KierOWl!licl~ biega i poip<:idza
ludzi., zdenerwuwaine groźbą niewykcmam:ia plainu jakości, od kltórej zależ
na jest premia. A tymC!LaSem bra.k
ohocillli:by eleme:nta.mej sta.biłności planów, jest za to aitnmsfera ciągłego
zdenerwowama:
Na
zailroń=erri.e
moich
wyiwodów
wirócę
jeszcze do Rady Robortmiczej.
Moim zidanbm należy kategorycznie
zabronić wyb~am.ia na przewodniczą
cych i sekretarzy RR kierowniików po
szcze.gólnych d:z.i;Uów admi1n:istracjd. zakładowej, gdyż właśnie Rada przecież
ma za wda.nie wspóŁpracować i k.antrol<llWaĆ

pracę tychże działów.
Ozłonek Rady Robotnic:z;ej

dużo

czasu.

dyskusji
zabral
głos
M. Jagielski, który omówił
niektóre zagadnienia
dalszego
r=woju rolnictwa.
zwracając uwagę na konieC'llllOŚĆ wykorzystania
przez
rolników
warunków,
j?kie
tej gałę:ci. gospodarki stwarza obecnie państwo. M. Jagielski
przclraza.ł mistrzom
urodzilJju
senl.eczme g;ratt"1acje i żyorenia dalszych .osiąg

W
min.

nięć.
Pod:ziiękow.a.nia
złoży!
również

I seikretair:z

Małżonkowie przed

kim"sy specjalistyczne, na k:tórych 7Xl.obywać będzie moż
na tytuł wykwalifikowanego
rolnika.
W cza:sie dyslrusji omówiono s-rereg istotnych dla rolników
problemów.
M. in.
dyskutanci post'ldowali
dalsz.e
usprawnienie us~ na
wsi,_ które obecnie poz.ostaw1aJą
wiele
do
życzerua.
~acano uwagę na potrzebę
polepszenia s·tylu pracy instytucji
obsługujących wieś.
Rolnicy tracą b<iWiem przy
zalatwillilliu
swoich
spraw

S.

t

KOMUNIKAT TOTKA
RP 'I'otalilza tor Sportowy za
wiadarata, że w zakładach pi!ka•r"1ki<>h
na
dzień
12. 3. br.
stwier<irz;on.o:
48 rozw. z 12 trafieniami wyg,r. po 3.2917 zł, 500 rolZJW. z
11 trafienia.mi wygr. po 263
zł, 4.651 TCYZW. z
IO trafieniami - wyga-, po 34 zł.

Dnia 11 marca 1967 r. zmarł
nasz kochany mąż, ojciec,
i brat

dziadziuś

S. t P.

Brunon
Przedmojski
były

*

zakładach

T<>to-Loitek :i;
stwierdZono:
trafienjami wygr, l.llll0.000 zł, 5 rozw. z 5
tra'f. prem. wygr. po 353.046
zł, 255 rozw. z 5 trat. zwykł . .....,
w~. po 5.113{) zł, 14.808 rCYZW.
z 4 trafieniami wygr. po
214 ził, 247 .!M>l rozw. z 3 trafienia.mi wy.gr. po 13 zł.
W

dnia
1

12. 3.

rozw.

pracownik magistratu
miasta Pabianic, Miejskiej
Rady Narodowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej,
członek honorowy OSP w Pabianicach, odznaczony Zło
tym Krzyżem Zasługi, Odznaką 1000-1ecia Państwa
Polskiego.
Pogrzeb odbył się dnia U
marca br. z kościoła św. Mateusza w Pabianicach, o
czym powiadamia
RODZINA

br.

z 6

Koleżance
MARII WIERZBOWSKIEJ, pracownicy ŁZG
Restauracje wyrazy głębokie
go współczucia z powodu
zg<>nu

MATKI
składają:

DYREKCJA, RADA ZA·
J;;:LADOWA, PODSTAW.
ORG. PART. oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY
W dniu 14 marca 1967 roku,
po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św sakramentami zmarł, przeźyw
szy lat 59
S.

Franciszka
Góralczyk
CORKA, SYNOWIE,
SYNOWE, ZIĘC,
WNUCZKI i RODZINA

Jędrysziezak.

W czasie spobk.am.ia 31 przodiuj ących rolników odzmaczono ()o(Wnaką Honorową Woj.
Lód:dciego.
A. Dzierż.

P.

z d. BARTKOWSKA
Pogrzeb odbędzię się <!.nia
15 marca br., o godz. 15,30 z
kaplicy cmentarza na Zarzewie, o czym powiadamiają,
pogrążeni w smutku

KW

st.

Lodzi -

życz.en.ia

rolnikom
PZPR
W

t

P.

Franciszek
Brzeziński
MISTRZ SZEWSKI
Msza św. odprawiona zostanie dnia 16 marca br., o
godz. 15 w kościele NMP, po
czym
nastąpi
eks,portacja
zwłok do
grobu na cmentarzu na Radogoszczu, o czym
powiadamiają

ŻONA,

i

DZIECI
RODZINA

W dniu 13. III. 1967 roku
zmarła, po długich i ciężkich
cierpieniach, długoletnia pracownica Dyrekcji Inwestycji
Miejskich Łódź-Miasto I

kol.

Irena

Czerwińska

Zmarłej
straciliśmy
cenioną Pracownicę i Ko!eźan
kę.

W

RODZINIE składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Ek:sP<>rtacja zwłok nastąpi
16 bru. o godz. 10 z 'ka tcdry
do grobu r-Odzi11J11ego w Kutnie
DYREKCJA, PODSTAW.
ORGAN. PART„ RADA
MIEJSCOWA, KOLEŻANKI i KOLEDZY.

Amu!orzy plastycy rii;f~~j--~~~~ I co dalej ósmoklasisto?
w lodzk1m K D
Nie trzeba chyba szermotakimi naizwlskami - jak

Rousseau - Celnik, Bauchaint
czy Ociepka, ażeby przypomnieć., i'l e atrakcyjnych walorów Wl!lieśli do sztuki amatorzy plastycy. Zbędne jest
też 1.11Zasadnianie, że popularyzowanie ruchu ama<torskiego
walnie pzyczynia się do upowszechnienia plastyiki: są to
prawdy bezsprzeczne. I dlatego pochwalić należy Klub
Dziennitkana, że po serii wystaw dziel plas tY'ków zawodo:rorganizowal ootartnio
wych
ekspozycje prac dwóch amato
prof. dr J.
rów plastyków:
Pertyńskiego i E. Borowika.
Dr Pertyńskli. bral jrwż udzia~
w kilku wys·t awach tego typu, a na ekspozycji, zorganizowanej w Warszawie przez
Z.w. Za!W. Prac. Służb. Zdr.
otrzymał II nagrodę.
świadczy o
Że słusznie tym poziom obrazów, które z
teraz
-p,rezent<JWa.ł
kolei
nam.
Dr Pertyński lubi oprncowy
wać tematy, związame z swoją pracą zawodową. Znajduje
to też odbicie w cyklu (utrzymanych w tO!nacji niebieskobialej) obrazów, dla kitórych
treść zaczerpnął z sali szipiital
nej ("Obchód lekarnlci", „operacja" itp.). Odnosi się · jednak wrarżenie, że miac=ie C"; Q
kawiej WYPOWiada się on w
swoich 'kompozycjach klwiatowych i pejzażach. Dużo malarsik.iej kultury, ciekawe rmgrywiki kolorystyczme. Taki-e
np. „Słoneczniki'', rzucone na
koralowych lajkoników.
tło
„Azalie z butelką wina" czy
nasycony barwą ,. Wild.ok na
Jałtę" śmiało znalcić się mogą na wystaiwie artystów zawodowych.
ZUpełinie :imlego typu malars!Jwo reprezentują prace E.
Borowi.ka. Stoją one pod z;na
kiem prYIIllitywu, a.le pryrni-

... i

i

oświaty

doroshrch w Kuratoriu.-n
oraz

mgr
Tadeusz Podwysocki
Ok:ręg-OWego

dyr-aktor
Ośrod!k.a

Metod:y:cznego.

PROPONOWANE TEMATY:

***
*

!esie.
powiadomił
że skargę skierował do

mnie.
Wudz.
Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej, a wydział, że polecił
stTop. no
MZBM naprawić
MZBM data.Tła też moja skar
m. Ło
RN
do
ga skierowana
Inspektor

dzi.
W

1963 Toku

maju

polecił

sąsiadowi

MZBM

usunąć waurządzenie

dliwie wykonane
Od tej p<n'y trwa nieustanna
korespondencja między mna
a MZBM i Wydziałem Budownictwa i Architektury. Su.siad odwołuje się, a do meg'>
mieszkania nadal co jakiś
czas przecieka. woda.
jestem ubezpiPPonieważ
czony w PZU chciałem otrzv
mać odszkodowanie. Ale i ta-

Programy na.uezania.
Lekcje nadobowiązkowe
Egza.m,iny wstępne
do I klasy • lioea.lneJ
Inne zagadnienia

wyjścia

28

I

robotami dr.!>~owymi na. ul. Pabianickiej
na odcinku od ronda Tioo 15
towa do wiaduktu marca., na czas trwania. robót, skrócone zostaną do ronda. Titowa trasy linii tra.mwa
jowynh „l" i „28". W niedzie
le i iwięta „l" dojeżdżać bę
dzie do pętlicy przy wiiaduk
cie.

~szczędza

jej czas wy3tawania w kolej.kach, daJe równie<?. możność otrzymania po ,połudn>u n,p. mle
ka, które zazwyczaj wyJru-pywmie · je9t we wozesnych ' godzi
nach ranny>ch, We wspomnianie przyjęła się
nym skl€!Pie
doot.awa do domu.
natO'lll1last
JaJ;: się wyidaje nie el}<>dzi w
5 .proc. opłatę,
o dJoda11lkową
leoz o to, że klien•t od<bietrając I
towa'I' sam ma możliiwość wy- '

•i

O Pijani za kierowntcą
a Niezdyscyplinowani
piesi

Decydować

W pierwszej dekadzie mar
ca kroniki MO odnotowały
drogowych
wypadków
38
poważniejszych oraz 38 drob
nastaniem
nych. Wraz z
przerapogody
wiosennej
iloś·~.
wzrasta ich
żająco
Trzy osoby dorosłe poniosły I
doznało cięż-,
śmierć, 16 kich obrażeń ciała. Ciężko
również:
zostało
;rainnych
czworo dzieci, a troje do-

OGR0DKI.-

od 1 do 10 marca funkcjo·
na.riusze MO stwierdzili 698
T„
drogowych
wykroczeń
Ukarano
pieszych.
strony
względnb
mandatami
ich
skierowano sprawy do kolegiów karno-administracyj. nych. Zatrzymano r6wnie:i
w tym okresie ośmiu niekierowców róż
trzeżwych
pojazd6w.
rodzaju
nego
Charakterystyczne jest, Ż"
bo
większość wypadków spowodowali piesi.
aż 21 (wit)

,,pola". Wczoraj, po godo:.
drzi.aloe nr 15~ PTacowno
czych Og:ród'1<ów Działkowych
im. MOQl,tW.i.łla-Mi,reokieg:o spotkaliśmy p. Janinę Morozowkz
je

14 :na

pol'2.ąd>Kująoą

altankę

i

grząd

ki. P. Janina powiedziała nam.
że ruch w ogrócJ,kach tr·w a od
Większość
prawie 2 tygodni.
już
doko.nała
dzl<l1kow.ioz6w
zasiała
np.
Ona
zasiewów.
groch, rzodlk :ew, pietrusz:kę i
Na niektórych g·rząd
sałatę.
piękn ie
dostrzegliśmy
kach
przebiśnie
kw1tnąee krokusy i
gi - widomy znak wiosny.
NIE WJE KIOSK •••
.przy "biegu ulic Brzeżnej i
Pk>trkow!>kiej, że prrzyjmowan !e opiat za odi:>iorniki radiowe i :e!ewiayjne trwa do 16
od
mjc.>iąca. Wczoraj
każdeno
kiosk
że
nam,
powiedziano
przyjmu.je tyilko do 1-0. Sipraw
dzill!<my tę informację w wie
lu innyoh ł{•rlzkkh kio<S.Jrnch I
z nieh pob'era opłaty
k;; żdy
d o 15. I11Jormację tę dedY'kuic
my -Jz ieria,wcom klOl>ku przy
rogu Bn:eźn'!j i Piotr-kowsk:i.aj.
„

KULTURA ŻYCIA ..•
talki tytuł n.o
„.seksualnego sił odczyt wygłoszony wczora.j
w ZŁ LK, przez dr med. L.
Temat przezna
Płochatsk ' ego .
czo.>y był tylko dJa mężczyzn
(wymowne!). Ki.Lka min.ut po
godrz. 18 zastaliśmy około pięć
d'Ziesiędu słuchaczy. Byli i ta
cy, którzy p i-ri:yszli upeWlnić
sl<:, że odczy<t zostanie wygło
szony 1 po załatwieniu pilnych
powrócić.
zamierzali
spraiw
widocmą
obecnych
Spośród
mieli ludzie młodzi.
przewa,gę
Czy2Jby painów w wieku dojrzadym zagadnienie to nie inNa.m bo!Wiem wyteresOM•ało?
daje się, że na pewno zastug uje na uwag ę. Tym ba!rdiziej,
K o b :ct nosi "'ię z zaże L !.ga
m 'arem przep row.adze ni<l cyklu
prelekcjii o ,podobnej tematyce.
· ~

W marcu br. wszystkie hurtownie i detaliczne
prowadzą
opałowe na terenie Łodzi

składy

łów

-

węgla.

mogą

w tym

'•
t

czasie nabyć

t

licea

ogołno

juz
stkich szkół" odbyło się
wiele poga<ianek wy.głoszonych
przez speojaJistów z różnych
d1liedzin, a także zaiproszonych
z<a
wyższych
kia"'
u<l2'Il>iów
którzy zasm<ół ieehnicz.nych,
powaiwali swych młodszycb ko
legów z możliw,ości<lmi zdobyza,wo<1u
cia . atraikcyjnego
ósmoklasiści mieli więc okazję
spollkac się i porcxzanawiać z
inzynie;rami1 technikami, aikitorami., plastykami, dyiplomawaWyctwnym.i pielęg,nia,rkami.
jeśli
też,
wawcy kor7.ystają
za.o hod7.i tego potrzeba, z pora.dni psycbologicznych. W wy
pa<lkach szczególnie SkC>lllpliiko
wanyc:>t rada psychologa jest
niei..wykle cenna.

I
I

BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ.
Wszyscy, którym nie wystarczają

są.

drugiej strony
kształcąee. Z
liceum nie daje
ukończenie
żadnego wyuczonego zawodu

JEST W CZl'M WYBIERAC
ten te~:na:t usłym~ldsNa
0

j

----------~

my

wyczerpujące

od

najbardziej

informacje
kompetent-
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' OPONY używane l5x5,9Q,
Tel.
~6x5,25 sprzedam.
34MO g
- - - - - - - - - - - 558-00 , po 16.
lac l SZAFĘ- 4~z\v.1ową,-cie.m
'1."USZYN Las _
m ny orzecb - sprzedam.
z
18s 7 ro klW
sorzedam. · Wiad1:,mo~ć: żwird:i ~._1._ .:>43ZJ g
,,.CoclkerKolasiń&ka, 5roc.k.<>. RY· SZCZE<?l<°'IAKJ
n€k 2
34844 g s,paniiele" sprzedam. Tel.
350()2 g
367-1'3, od •16,
· - --- - ,
,
- - -- ·-- · Dz:LALKĘ og!rodmczą 7.400 an k/W. SipJ'Zedam - P'RZY·CZEPĘ d<> mo<toOfertv cylda "Pannonia" _ mo
wydzierżawi ę.
Piotr"- że być u.żywa)la _ ku·
~rasa
34352„
p;ę, Of.er ty .,3~811 ", Pra'
itowsb 96.
sa, Pio•trkowska SG.
-·---budoW!.a'tlą z SAMOCHÓD- - - ,Syrena
DZIALKĘ
sprzedam, ' Zelów,
;>rawe<m . zabuJC!owy ipny Hil"
ul. Blęlntnej 2U (Choj~y) Złota 14 .
34824 g
Lena.r towu:z, sprzedam.
pilnie
Wrocław Xairłow.i.Clza 56. „,'VARSZA.WĘ"
1,
Zuoza
- : - ·-.-sprzedam.
-.-- - -'3001 g
TKLEW!l.ZORY l radia - g<:'<iz. 16-20,
US'llkodzone 3- POKOJE kluchnia~
l/Ub
d<>·b:e
'
•
Tel. 496-39 , g<'d,z.
k1.unę.
.beZ c.o.) centrum
34838 g gndy <
ll-18.
2tl.o/38-0 - V' ~~:;:'~~~lę k ~~h;i/a~zvg~~
GENERATOR
"
'
J ,
ta ·
51P:rze- dy z c.o. Oferty „35124",
KVA. . n10
iO
Pa,blantc:ka Pra:,a, Piotrkowska 96.
dam. Łodz,
3 78
! ~~ POKO~kuohn~wY:
t12a, W~rner.
<lzieWia·rską gody, 35 m kw„ stare
MASZYNĘ
;rur 8 „Du- budownictwo lpo remon
saneczikową
Wo<in.a cie), III p„ ce ntrum zalnet" i;;przedam.
mienię na podobne z
lS, m. 67, godz. 17-19.
· - - - - - - --.--:- wygoda.mi do u piętrn.
hasa.
„ 34359'\,,
OWCZAR~A nlem1e~k1e- O!erty
go 3 ...m 'esódi~cxn ego Js;pkrzę- PiotrkOWlS-'" 116.
- - -d.am. Ł z, suw.a s a 1 - % poko34797 g KAROLEW m 33
~a m kw .
to:, kuchnia,
·_
•_ •
INKUBATOR na 200 ja~ z:tmi€'Ilię r:a równorzędsp.rzCl<;lam. Beniowsk iego n"' na Nowym RokLciu.
~ g &>tron.a.utQw l~ m. Ul.
n: :lit..
.
Ogłoszeftla

drobne
La;g

1

POIKOJE, kuchnia za.
mienię na pokój,, kuchn ·„ (duzy metraz). Tel.
721 ·30, godz. l6-lB.__

3

l'IEKRĘPUJ~EGO ipok<:Ju subloka,torskiego na
połt.o-ra roku. pos;mk,u je
mlode malzen.stwo. Ofe.r
ty ,,34623", Plrasa, Piotrk o wSka 96.
.
- - . ; ·-·

!\~IESZKANIE

c1owe w

własnoś-

h1okach

~~l._30ó-42.

k·upię.

348128_g
sublokatorPOKOJU
sk ic,go poszukuje młoda
magister. Oferty „34832"
Prasa, PiotrlrowSka 96.
GAR•AŻ przy ll!l.. Zbi<>rcze<j - Tóg Niskiej - do
wy.naj~la.

Wiadomość:

Zbiorcza 7, m. 28.
------ - - --'1.SYSTE.,..T PL, i!>'.amotn yhl-k E_OS~~k.uje poOkfo jiu
ersu o ai.vr~1ego.
ty ,3485l", Prasa Piok'
koWSlk.a 96

więc

w czym

wybieTać.

-- ·- - - ·

k<ttt;h.'lia
· uwima, zam 1 ";ruę na 1 2
(chę ~oj c . . ~Ja
11 ·!:' blo„c) · pookój o?;
'IZJ.eln <e. ,Oferty „:M809 ,

DRUGI ROK
E'K SPERYMENTU
Egzaminów

tradycyjnych

w tych
na zasako'!l
dz\e eo<s,perymentu przez
sulatae>;.e z dziećmi, które trwa
przez m.ies t ąc. w tym roły
na podobnych Lasadach
ku
przyjm!e się młodzież do pierw
zreformowanego
klasy
szej
Dotycbozasowe obserlic~um.
wacje ek&pe.rymentu wska.zują
na jego po;:ytywy. kto wie może !ódzki eksperyment utoruje itvbie drogę i do innych
szkół. Na razie jes.t to jed:n.aik
obserwacje
·
próba
jencze
trwa.J4.
Jest jeszco:e czas, aby wszyscy ósmokfa,slści i ich rodzice zastanowih się dobrze co
żadnym wypad
robić dailej. W
ku nie należy kierować się mo
dą na ja-kiś za.wód, czy żle po
Jętym.I am.bicja.mi, lecz przede
wszysLkim zdolnościami i 5ta•
nem zdrowia dzieci. Pożądane
aby rodzice dziewcząt
byłoby,
nie baJd się kierować i.wych có
rek d:> szkół zawod·owych o spe
""'
uznaiwanych
cjal11ościach
męskie . Około 2 tys. dziewczą·t
planują przyjąć szk.oły za.wO<lo
we ,i na'leżałc·by te miejsca wy
Tu powin11y pomóc
ko•rzystać .
organi::.acje kobiece m. in. Liga K-Obiet, gdzie dO'l:>rze było
dl.a matek
z.organiz.ować
by
także ,p oradnie na tema·t wy..
boro zawodu dla Ich córe1k.
krutacja do 8 kiasy
sz:.ołach

odbyła

W.

zawodowych
szkołach
już pracują krnnisje Tek!".utacyjne. k<tóre analizować bę

W

dą jeszcze .przed egzarninarnd
przedstawiane
w oparciu o
podainia oraz osobiste roZJm-Owy z UCZilliami ich zcfol,ności
do za·wodu, zdir-0wiie i rad·zić
odpowti.ed111.!ej
wtybór
będą
techn·i·kum wzalę<l
szkoły nie szikołv zasadniczej_ " Poda.n~ przyjmowane będą .zarówno w szkołach zawod'lwynh .iak i w li~eh od 15
maja. do 15 czerwca. A egzaminy · ll'Wać będą od 26 d-0
z
czerwca. W 21Wliąi..ku
30
tym, 1auka w klasach ńsmych
zak<>ńczy się 17 czerwca.

nie

trzech li.ceach
będz,ie tyl!ko w
II, XVI.
ogólnokształcących I,
Już w ub. roku s2lkol4lym resię

KASPRZAK

Zwi~zków
i Stowarzyszeń Twórczych

Klub

zaprasza
klubokarl
•. -iP<>Siadaczy
wych 16 maroa do lokalu klu
bu przy al. Kości'l.lsz.lci 33.
organiizuje w
kłubu
Zarząd
tym dndu na zakończenie obchodów Dnia Kob-iet Poranek
artystyczny ,;przy pół czarnej'' z bot!atym montażem <>kolicz.nośoiowvm w reż. Hen•
ryka Szwajcera z u<lziałem
Estra<ly
11rtys.tów
znanych
Łódzkiej.
Początek

o .l!'Odz. 12

Szczepienia ochronne
przeciwko durowi brzusznemu
marca rozooczynają się
szczepienia przeciw
durowi brzusznemu i trwać
bę<lą do 15 kwietnia. Druga
Ich tura rozpocmie s:ię 15
kwietnia, a zakończy 15 czerw
ca.
Szczepieniom
pocHegają

1'5

Łodzi

w

Łodzi
mieszkańcy
wszyscy
naszym
w
oraz oracuiący
mleścig, Obowiązują .one ooo
by od 5 ii.o 60 roku życia,
które w lata~h 1964-1967 nie
były szczepione. Za.biegi od•
bywae sie będa. we wszystkich J>Q1'9-dnia.ch rejonowych,
pora.dnia.eh „D", gabinetach
higieny szkolnej, w zespole
leczniczo-profila.ktycznym dh
studentów oxa.z w przychod·
(o)
niaoh przyza.kła.dc>wych.

Kradli oddzielnie
P.rzed Sądem PO';v. dla m. Ło
dzi toczył się pr-OCes, w którym
Jarosława
byli;
oskarżonymi
(Profesorska 16),
Gąsiorowska
oraz trzej włamywacze IreneStanisław
usz Gąsiorkiewicz,
(obaj zam. przy ul.
Zamęcki
Adm iralskiej 28) i Jam K-0tliń
sk\ (Narcyzowa 13).
~!osk

Gąsiorowska

pr~adząc

artykułami

spożywczymi

przy
właszczyła c.zęść utargów dzien
nych, skutkiem czego powstały
niedobory na sumę pona<I 20
tys. zł.
Kwsk ten upatrzyli sobie ja·
kK> cel włamania i rabun•ku
trzej kolejni OSlkarżeni. 15 lipca ub. r„ nocą włalllali się do
kiosku i zrabowali pewne noz

świętach mleko
w półlitrowych butelkach

Po

posiedzą
śct

różnych

razem

artykułów wartości

ponad 2 tys. zł.
Wyrokiem Sądu Gąsiorowska
skazana została na 4 lata wię
zienia, 20 tys. zł grzywny i 3
!~ta utraty oraw publicznych l
obywatelpraw
honorowych
skich. Włamywacze zaś, otrzymali kary; Gąsiorkiewicz I zamęcl<i po 3 lata więzienia , Ko2 lata więzienia. Całą
tliński trójkę pozbawion-0 praw na okres lat 2, a także wymierzono
im kary grzYWTIY po 1 tys. Zl.
(low.)

Sztuka ludowa wŁączyckiem

W Klubie

Dziennikarza

••• li> bm. o godz. 17, nastą
pt.
wJ15taiwy
otwarcie
pi
UDZIElLAM korepety.<>ji:
kt6rym
w
list,
otrzymaliśmy
„Szrt.ulka ludowa w Lęczyc
m.a.tema.t)•ka, chemia. Tel.
za.pytują
Czytelnicy
stali
nasi
k<>tkaniny,
(;rzeźba,
kiem"
364-00, po giodz_. _1_7_._ __
kiedy wreszcie ukaże się w
walstwo artystyczne, plecJonZDOLNEGO-a>kwio:ytora
sprzedaży mleko w pół.litrowycn
k.i, wycinan<kń.). Współorgani
do :pracy w teren.ie pobutelkach? Sprawa Jest tym
mus zuk'Uje dol>r;z~ .prospezatorami. wystawy są:
bardziej aktualna, że otrzymaprzedsięb_wr.stwo.
ru j,ące
zeum w Lęczycy i ;redakcj :i
liśmy nowoczesny zakład mlesrodek
w.!asny
Pozą.damy
czarski przy ul. Siewnej.
Lę
„Ziemia
dlwutygodmika
lokomocj'i. Ofeirty „34816"
Jak się dowiadujemy w dy•
O s2ltuce lud<l!Wel
czyoka".
PraJSa, Piobrk<Y\vska OO
Spółdzielni
Okręgowej
rekcji
magister Jamówić:
-, ·~- --.-- będą
Mleczarskiej, już w niedługim
J OMOC do diz1ecita .Pokustosz
Grodzika
C'ltasie, bo po świętach, postu· , diwiiga
Rodakowsk1e~o
trzebna.
Lęczycy i znamuwUJ!I\ w
lat klientów zostanie zrealizo·
IO m. 25,. bl. . 503 (rog
Ignanowoc-Lesny
ludowy
pory
tej
artysta
Do
ny
wany.
Pr~ęd-zalmanej 1. Dąbrow
rozruchu i nie
był w
zakład
Oraczez
Kamiński
cy
~~go).~głoozema po 16
można było od razu wprowadzić
Wystaiwę ~rojektowal
wa.
N \GRODA - pies se1.eT
p6łlitrowych butelek. Teraz pq
Waclaiw Kondek. Jest to w
Tel
zg · .ąl
irland7Jki
jnż wszelkie trudności
konano
·
~ ·
- ~ •·-pierwsza prezentaza.sad2ńe
i miejmy nadzieję, że w pierwo07 -u• """" 501-„.
cja s7Jtuki lud01Wej regionu
szych dniach kwietnia ukaże
I łęczyckiego w Lodzi. Wsten
się mleko w półlitrówkach.
WIKTORIA Pęzik., Zel.i.
Wolny,
(j.kr)
gO'\vskie,go 4-7 zgubiła de- •
cyzję na Il11ieszkan\e
.

sre bro
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~. POKOJE,

„ABS

-

a111111111111mnn1111111111H1m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
nowe tendencje w litera.tu;rz„
radzieckie.i" - odczyt mgr R.
Szymkowskiego, o godiz. 18, w
Klubie TP>P-R (Narutow.tcza 28),
połąco: 0ny z w:;-świet1aniem :tilmu.

złom

KUPUJB
CH.RISTIANA•

t.002
Sklepy
Prasa,2~k~s~~:
2 POKO.JE k .u chnia wy at. Jaracza ur I
'
.
,
gody (Na,rutow.1cza) za- aL Lutomierska nr l?
odz.
· codzieo.nie w
mier._ję na pokój, kuchC
Oferty
błoki.
,., ;a,
9-13.
Prasa. F>i.'ltrkow„ m12
~11:a 96.

Obecnie w nais'Zym 'kira.ju
posiadamy już ok. 240 g.pecjalnoś:::i w zasa-dniczyeh szko
i drugie
zawodowych
łach
tyle w tec-hnikach. W Lcxtzi
26 techl!l.ików reprezentuje 46
tym Po raz
&pecjalności, w
pierw.szy w tym rok'l.l ekOl!l.om.ikę i organdzację budownictwa, zaopatrzenie i g<lf;podar
.miem.ictwo
kę materiałową,
elektroniczne.
el;;iktry=e i
szkoły
zasadinieze
Rówruież
kiilkaprowa.d~
zawod0we
Jest
specja,lności.
dziesiąt

POR~DNICTWO

I

wolnorynkową sprzellaż węgla

wyższych

nych osób w łódzkim Kuranowym rokiem
Z
torii•um.
szkolnym wsi.ysikie pierwS'.lle
klasy liceów oraz szkół za...
wodowycb będą mogły webło
nąć przeszło 9 tys. uczniów.
tegorocmych
Ahsol wentów
klas 8 będ.Z.ie w naszym mieś
cie ok. 7,5 tys. A więc dla
szkole
miejsoe w
każdego,
średniej jest "za.pewnione. Pla
przy zym pewną
nuje się
ilość tyc:h miejsc pozostawić
dla UCZilliów zamiejscowych,
uczniów, którzv mają ukoń
czone 7 kla'5 i nigd7Jie sie nie
uczyli oraz dla reoetujących.
Szkoły Iieeafae przyjma. ok.
3 tys. unzniów, resztę będ<zle
mogło przyjąć szkolniotwo zawodowe.

W klasach VIII niema'! wszy-

t
I

powi.runy natu:ra,Lnie w ·pierwszy>m rzędz.ie
urzdolnien>ia dizieci. Do pierw
Z>reformowaneg-0
kil.asy
szei
liceum mają iść przede wszy
stkim ucwiowie. którt.y będą
potem studiować. Praktyka wy
how.iem, że z techkazUJe
nik urn tylko rruiewielki procent, zamykający się w granicach 10 - 12, staje następ
nie do egzaminów na w)"ż
SZe uczelnie. Bazą dla szkół

Wprawd'Zie w nowym zrefor
mowa.nym licetliffi w ostatniej
jego czwairtei klasie dla pewktóra
uC7Jniów,
nej gru1py
z różnych nie p:rzewidziainych
powodów nie bę
przed·~
dzie mogła kantyn'Uować nau
ki !Ila uniwersytecie przepr-0
wadz.aine będą wykła<ly i zapracy
przyuczające do
jęcia
w admini.stracji, ale 'llJie byłoby sen..."'U nastawiać się na
to z górv.

boru.
OŻYŁY

uczniów.

CO POWiiNNO DECYDOWAC?

I

zza og•rodzeJuż
„.<liziałkowe.
mikroże łódzcy
nia w idać,
ogrodn Lcy za•go.spodaro'-';ałi swo

T.
Micha!
ósmok:l&Si.s•ta
jeO>t ba,rdzo dJobrym UCZl!liem.
Ma same piątki i kiJ;ka zaled•wie czwórek,
- Czy wiesz }mi: dokąd 1pój
rlziesz dalej ze sz:k·ołY podstawowej? - zadaję mu pytanie.
Nie zaskak:uje ono bynajmn teJ naszego mrodocianego
rozmówcy. On jm od dawPójdzie do
na postanowił.
ogól!nok>ztałcąceg>o ,
liceum
Następnie marzy .o studiach
wyższych. A koledzy MichaWszyscy
ła ze Szkoły 173?
wypeł111ili j1UŻ ankiety i wypowied.zield w niich sw-0je ży
chciałaby
czenia. Większo-ść
również iść do liceum.
Sławek Z. z 8' klasv jednej
ze szkOt bałuckich jest śred
jedina<k
Lubi
nrim uczniem.
a
majsterkowanie,
bardzo
poza ty.m chciałby jak najpoi
szybciej zd-0być 2awód
magać matce w wychowaintu
jeszcze dwóch młod">zych bra
ci. Sławek chciałby być elek
tr'O'te:::hnikiem Będzie zdawał
d-0 technik'Um
z wielu rozmów, j<W<Je ·przeUCTJniamd
z
prowa;!?Jiliśmy
kl.as 8, wye.howawcaml ósmoklasistów i kierowinlkami :n.kół
wyniJka, że sprawa wybrania
kie·runku dalszej nauki jest w
ostatmej klasie szkoły podstawowej od dawna już .P'l'ObleKie.rOIWllimem numer jeden.
!'Y s:Moł ma.ją Już w tej chlW!iłi dobre rozeznanie d<>kąd powinni i.Sć ich abSoiwenci - ut
równo na podstawie wypełnio
ny>c>h ankiet jak i skn~pulatne:I
obser·A"aic:J'i

lżejszych obrażeń.
akcjq
wzmogła
Milicja
okresie
W
profilaktyczną.

framwaJów linil

nr nr
W związku z

Wzrasta
wypadków droqowych

znało

Zmiana lros _

odbierasz, takie udogod
nienie ;w;prowad!Zila PSS z oka
paęciu
zji Swięta Kobiet w
łód'llki.ch skl<!\PQCh. W<lZOraj po
jeden
odwledziliśmy
południu
z nicn przy ul. FornaJskiej
48/50. zastalismy tam p. Halinę M„ która właśnie odbierazamówiQl!le ra.no wiktuały.
ła
Ba•rdzo sob1e oh<wali tę formę
ponieważ

dla

go nie udaje mi się załatwić,
Wiele !a.t temu sąs!a.d mój
bo PZU nie maile uzyskać 0•.1
urzq,dzil sobie łazienkę, at<?
MZBM potrzebnych infD'Tma-.
tak niezręcznie, że woda prze
Wł. R.
cji..
cieka z niej do mojej kuchni.
z ul. Gdańskiej Z3
W styczniu 1963 r. zgłosiłPm
to do MZBM. Bez skutku. N a - - - - - - - - - - - - - p~a.łem więc skargę do Prezydium RN m. Łodzi i inilość
spektora sanitaTnego DRN-Pll

łudniu

:s;przeda.ży,

naczelnik dzia1'll szkolnictwa
ogólnokształcącego

Syiuuciu bez

DO DOMU-.
zaJD.aJWia4SZ, po po-

rano

mer
Genowefa Adamczewska

Li5TYg, l·--~~c::-:r:r:~~~-

DOSTAWĄ

-

z

tywu spontanicznegio, zu,pef:nie
Artysta,
sfa:lswwanego.
nie
który brał i.;.dzial w k:illw wy
baJI'amatorów,
stawMh prac
dm kocha przyrodę a przy
tym niezwykle u=ulony jest
na kolor. Tematt, kitóry opraoowuje naichętniej to - las.
Od 7 la.t sparaliżowany, wła
dając już tylloo lewą :ręką, uprawia to swoje najszlachetniejsze hobby, które stanowi
tera.z jedyną radość jego ży
cia A nam z kolei obtrazy
E. Borowika nasuwają temat
do dyskusji nad różnymi niuainsami mal.a.r&twa pryrniitywM. J.
nego.

wać

Z

p:z~~T~~l~~~

naszymi
rozmawiać będą
C>Lvłelnikami

IUHlllllHIHIUIUIUllllUNUllHHllf

Wieczór ezechosłc>waekl o go.dz. Ul., w ł..DK (T.ra,u,gultJI
!fi.)
• W p.r~aanie: preleknr
cje, projekcje fiJ.mowe, wystawa grafiki ks>iążkowej i kierma sz SZ!kła artysty~·zmego.
• studium Dziejów Wielkie
„M. Szołochow
Rewolucji
•

I

środko.wej
m „Agroklimat
Polski" - odczyt doc. dr T.
godzinie 18,
o
O~kie,go,
G~alicznym
lnst)"tucie
W
(Curie-SkłodiOwsk iej LI).

• ,,Stonoga" za.prasza człon
ków i sym;pa tyków na spotlkanie, o gOdz. 18, w klubie „Futurysta" (Al. Politechni,k i 7).
· -IK--LODZKl nr 62 (G300) 3
-DZI--E~,NN-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

Pu hnr wy .lurni i

Wzorując się na piłkarzach
nasi hokeiści również oostanowili rozgrywać spotka·n.ia pucharowe.
W zawodach tych uc.zestniczyć
będą drużyny pierwszej I drugie; ligi. Rozgrywki rozpoczną
się w
Lodzi w dniu dzisiej-

SPORT • SPORT •

,,Resursa''
werbuje młodzież

szym. W Pałacu Sportowym od
Ci, którzy chca uprawiać oił
będą się dwa sp<>tkan ia. Jako ke
siatkowa. oroszeni sa o
p ierwsze
wystania na !odo- zgłoszenie sie do trenera RKS
wisku o godz. 17 drużyny Włók „Resursa" mgr Leszka Latka
niarza zgierskiego i Baildonu
z Katowic, a w drugie.i parz<? w każdy poniedziałek o gocz.
o godz. 19.30 69ruta zm ierzy 15 w sali i;imnastycznej XIII
się z LKS.
(b) I LO przy ul. Mickiewicza 9.

SPORT •

:W AŻ.NE TELEFONY

CO?!ldzie?KifDY?

Pogot. Ratunkowe
Pogot. MO 07 400-00
Kom. MO m. Lodzi
Straż Pozarna
Pogot. Energet.
J1>torrt. telefoniczna
!'Il.formacja PKS
Inforn1.acJa PKP
Pogot. OswieL!. Ulic
POi"Ot. PZ."11.t.

J.at 14 (USA) godz.
!2.30, 15, 17 .30, 20

IO,

SPORT •

łJliiiilfitilliifiilłiiłiifOt

~ ;uąd ,budową stadionu Ł,KS;::;;::;:::;:::

·----...
i

···:-:

··:· .·.; ...... -:·::-:-·

<:-

.;.,

Budowa trybuny na stadionie LKS prze-
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SPORT •

ł

dłuża sje w nieskończoność. Pny obecnym
• tempie robó~ Ido wie kiedy doczekamy si~

ieh zakończenia.
Nagli C'Las. naglą też potrzeby, chodzi bo·
wiem nie t;:rlko o wygodę publiC'Ulości lec-1
o urządzenia wnętl"ll tak potrzebnych dla
treningu lekkoa-tletów, koszyk.a.t"Ly, . sia.tka.ł I"LY. gimp.astyków.
.._
~
Była o tym mowa podczas przyjęcia ml-

lł

-

..

:-

strzowskej druzyny koszyka.rek pt"UZ Zw.
Zaw. Włókniarzy. Można mieć nadzieję, te
nareszcie rob-ocy ruszą „ja.k z kopyta.". Jak
oświadczył sekretarz Prez. R.N
m. Lodzi.
mgT Torzewski. władze miasta postanowiły
mianować
speeja.lnego
pełnomocnika
do
spraw budowy trybuny LKS. Wvhór padł
na inż. W. Filipowicza. który sprawowa.I
podobną funkcję PI"LY budowie Pałacu Spor
towego i Teatru Wielklego.
(r)

,

19
500-00
DYŻURY
APTEK
292-22
08
Osso wsk iego 4,
Ga ga 334-28
:- 1.na 6, Tuwima 19, Ka03
rolewska
48,
Lim ano ·""'·
ziorach"
godz. 15-22 sk 'ego l. P iotrk owska 25,
265-96 0$RODEK PROPAGAN
DY SZTUKI (Pa.-k Sien non st.op.
581-11
Przybybz.e wsk i ego 86.
220-89 k iewicza). Wystawa pia ł.A,CZNOSC (Józefów 43)
styki
okręgu
ZPAP „Miłość blondynki" oo
DYŻURY SZPITALI
533·0~
Poznań.
Czynna od i:. Ja' 16 (czeski) g. 19
lD-13 I od l.5-18.
l,DK (Traugutta n.t 18) f Klinika Pol.-Gin. kn.
TEATRY
SALON SZTUKI WS<POŁ „Gamoń" (fr.) od lat O:urie-Skłodowskiej - ul.
CZESNEJ (Piotrkowska 14 godz. 14..30. 17 .15, . 20 Curie-SkłO<l.owskieJ 15 TEATR WIELKI . {Plac
86-l!S). XI doroczna wy Mł ODA GWARDIA (Zie- przyjmuje ro<ltzące I eh.<>
Dąbrowskie.go) godz. l"l
stawa
. totografhl<.i o.krę J-0\tla 2) „Kochankowie re
z dzielnicy
Górna
,,Straszny
dwór"
W lidze okręgowej tenisa st...., w lidze okręgowej z trzecim niki: LKS AZS 1:6, Start
gu
łódzlk1ego
. ZPAF z Marony" od lat 18 nraz z dzie1n icy Sroo- łowego p<YWStaly do rozegra- zespołem klasy A.
{przedst. za,m.kn.).
!Pab.) LKS 6:1,
Tecza P.Zynna codzieruue od (pol.) g. 10, 14.30, 15, m;eście z Rejo.nc>wej Po
Oto tabela: 1) AZS 17:1 pkt.. Start
(Pab.)
0:6,
TEATR
POWSZECHN\"
nia jeszcze dwa mecze.
tym
Włókniarz
lf!-18.
17.30, 20
.
radni
„K"
przy
ul.
(Obr.
Stalingra<!·u
2.1) PO:..SKIE
Sl {Pab.) - Tęcza 6:4 i Unia TO'WARZY- !\IUZA
(Pa>l>lan.icl<a 173) P iotrkowsk iej 269. Szpi- niemniej przesądT.Cmy został l:V 2) Start (Pab.) 16:2 pkt.,
g. 15.30 „Pies ogrodni- STWO FOTOGRAFICZ- „Gdzie
Start II (L) 10:7. pkt., 4) Włók- Społem 6:3.
jest
trzeci tal. im. ·Madurowicza - tw mistrnowski i 51)a.dek.
ka"; g. 19.15 „My fair
NE (A. S~111.;ga 2) Wie> król" od lat 14 (pol.) ul.
M.
Fornalskiej '.r7
niarz
(Pab.)
9:9
pkt.,
5)
LKS
W . klasie A na czele tabeli
lady".
chy - Zbw;owa wyst.a
godz. 16, . 18, 2Al
i;rzyjmuje rodzące I cho
Mistrzem wstal AZS, który 9:9 pkt., 6) Lechia (Tom.) 8:8 jest drużyna AZS Il 13:0 pkt„
TEATR JARACZA {Moczłonkow
ZPAF. POLESIE (Fornalskiej 37) re z d~elnicy Polesie w rozgrywkach
dorz;naJ tylko pkt.,
7) Tęcza 8:10 pk:t.,
li) rrzed
Energetykiem 13:4 pt<:t_
nius:oki 4-a) g. 15 „w w~
Cz_ynna
od
}·l-J9 „Legenda o wil'ku Lo- o.raz z dzielnicy Sród- jednej porażki i jako lider ta- Unia (Skierniewice) 6:11 pkt.. Oba te zespoły zapewnily już
pustyni i w pusz.cz.y",
procrz
ponie<lzialkow
bo"
(USA)
od
lat
12
m'
eście
z
Rej-oolowej
Po
beli awal!lSuje d-0 ligi między 9! MKT 3:15 pkit., 10) Społem sobie awans do ligi okręgowe;.
g, 1-0 „Namiest..nik".
(ul. Konstantynow g
17
„Kobieta
z radnd „K" pny ul. P iotr
TEATR 7.15 (Traugutta I) ZOO
Trzecie miejsce w tabeli zaj•
ska S-10). czynne w g.
wydm" (jap.) od la·t 16 kvi;;;skieJ 107. Szpital Im. okręgowej. Spada do klasy A 1:17 pkt.
g. 19.15 ,.,Taka noc nie
W ostatniej kolejce ~- muje Start II (Pab.) 7:6 pkt.
9-18
(kasa
czynm,a
do
godz.
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TEATi;t
NOWY
(Więc
kowsk iego 15) godz. 17 P~L~~NI !.-1a. otwarta ~~t:!.e„ Pr;~;;A~j : : :;'„~!fru~.,,i~uiy c1fr~ ~
,,Kowal,
pieniądze
i
gwiaz.dyU
K 1 N A.
la~. .u, g. 15. 30 , 17 .30 , H_.
dzew,
Szpital
Im. dr 1•
JO'l'dana
- Przyro<l-1
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19 30
MAŁA SALA (zachodn ia
„BokseT" PRZEDWJOSNIE <żet-om n ' cza 7-9 przyjmuje
9.3) godz. 2() „AniOI na POLONIA
od lat 14 (,poi.) godz . skiego 74-76) „Organy" rodzące I ch0ore z dziel
dworcu".
(czeski) od lat 16 godz n :cy Sródm1esc1e z R~
OPERETKA {ul. Północ
10, 12.30, l5, 17.30, 20
'
· fn<nowycb Poradni
16, 18, 2j)
ul
..
„ K"
na 47-Sl) 'it. 19 „życie
paryskie°'
Wl~f:A -.„ „Walizka "' PIOI•HER <Fra'l'.lclszkańska pr"Zowotk~o~mskiego 32
od lat 14
31) „z piekła do Tek- ·
·
'!"FATR ARLEKIN {Wól- m1lionanu
od
Chirurgia Połu~nle .SRODA, l i MARCA
czańska
5) god<Z. 17 .30 (fr.-wł.) godz. IO, J.2.:w>. sasu" (panorama)
ta Piech.a. 23.00 U wydanie drzien chowislro.
Zl.00 Z kraju i ze
15, 17.30, 20
lat !A (USA) godz. 15.45. S~p•tal.
UJ?-·
P•rogowa.
.,Błękitnogrzywy
lew••
nika. 23.10 Wiad. sport. %3.15 Me świata. 21.:i.
Kron.i.ka sportowa.
PROGRAM I
„Kruk" 18 20 16
u.. Wolezanska 195.
TEATR PINOKIO
(Ko- WOLNOSC
lodie taneczne.
23.40 „Jazz na 2:1.40 N'>Wości PWM. 22.10 Wią
(pa.norama) od Lat 14 PoKÓJ ' {Karz:lrrnierza 6)
Chirurgia
Północ
,
per.ni.ka 16) n.ieczy111ny
2.2.20 Rozmowy
8.oo Dzienruk. s.15 Melodie ro" dobranoc". 24.00 Wiad. 0.05 Ka- zanka melodii.
,,Strzelby Apaczów" 00 SzpitaJ im. Jordana Ul.. rywkowe . 8.44 ,,.Polska ekologia len.<W.rz radiowy.
(USA) godz. Ul, ~.30,
literce.kie. 22.3~ Uniwersytet Ra.
15, 17.30,· 20
lat l i (UISA). godz. 16 Przyrodnicza. 7/9.
MUZEA
diowy.
Z::.45
Trybuna
kompozyw AJ-Bi-Pi". 9.00 Pogodne me'8 2Al
Laryngologia: Szp. Im.
PROGRAM n
torów.
23.06 Muzyka tan. 23.SG ·
MUZEUM HISTORII RU ZACHĘTA - „Chata WU
• •
•
Ba·rlickiego. ul. Kopciń- lodie. 9.20 Muzyka do sztuk teatra lnych.
10,00 "Wyprawa na
8.30 Wiad. 3.35 Felieton Red. Wiadomo5ei.
C.HU REWOLUCYJNEja Toma" {panorama) REKORD
(R?:,goowska
1) 5 .-,ego 2!.
fragm.
10.20 Kon- spo>. 8.4.5 Kwadrans z septetem
GO {Gdańska 13) czyn <>d lat 14 (NRF) godz
Przegląd
.rumów ~eOkulistyka: Sz:pltal Im Patmoe"' cert
rozrywkowy.
LI.OO
Muzyka
smyczkowyn;i.
9.00 ,,Ja:mark eo.J
r.e godz. !D-17.
10, la, 16, 19
choołowa.c!luch:
„Nikt Jo.nschera
u.I
MilionoTELEWIZJA
operowa. ll.40 „A.ntykwanat z dów". 1().00 Wiad.
10.0ó z nall<lUZEUM ARCHEOJ,OGJ- ADRIA {Piotrkowska !50) się smiać nie będzie" w::. 14.
'
•
1.55 „Matka i milczenie" - teCZNF. i ETNOGRAFIPożegnanie z
tytułem
od lat 16, goclrz, 10, 11,
Chirurgia i laryngolo- kurantem". 12.06 Wiad, 12.10 Mu grań hi:."t<>rycznyeh wielkleb acll.25
„Rolniczy tystów. JO.SO „Ullea Gołębia" - lewizyjny film fab. prod. NRO
CZNE (Pl. Wo.lności 14) „Mieszka.Die nr 8" (pa
14, 16, 18, 20.
~ia dziecięca:
szip. im. zyka ludowa.
. 12.40 „ Więce-j, lepiej. odc.
U.JO „Od sola dO orkie- cz. II ~W'. 9.515 Fizyka dla klas
czynne od 11-J. 7.
norama)
od Ja,t
16 ROrIA (Rzgowska n.r 34) Ko rczaka,
A.rmti Czer- kwadrans"
„Ciśn.lepie
atmosferyczne'•
taniej".
13.00 Koncert solistów, stry". u.~ Z ltrajµ I :ae świ a V1
MUZEUM HISTORII WŁO (jug.) god<z. 10. IZ. 14,
„ Winnetou" II seria wo:nej 15.
1
·3.20
Melod
ie
filllj
We.
13.40
•
.Swoj
ta.
·
!Z.25
Muzyka rozrywkowa . cW). 10.:: ~ w:n:howanie obywatel
00
KlEN'NICT\\IA ' fPiotr16, 18, 20 ·
(P<1norama) od la·t 11
Chirurgia
szezękowoskie
tnelodie".
14.00
„List
z
Po
12.50
„Rzym
a
świat słowiański" . śkie dla klas VUI: ~Będę oficet.
lrowska S'l. Wystawa CZAJKA
(Kqchanów1<"
(jug.-NRF)
god:z.. 10, twarzowa.
Szpital
Im . ski" .
14.15
Muzyka ltlasyez:n.a. 13.0'J (L) Komunikaty. 13.15 (L) rem" IW)
U.SO Transmisja
z
„Włókieninictwo
wczoAleksan.clrowska nr 162l 12, 14, 16, l&, 20 .
Bs:rlickiego, ut. Kopciń- 15.00 W;a<l. 15.1>5 ,,Nasze spotka Muzyka popuiarna. 13.40 (L) "No uroczysr~i podpisan ia
Układu
raj",
„Tkam.ina
po-1,.Telefon
towarzyski" SC.TUSZ (Płatowcowa 6) skiego 22.
.
o
Przy)aźn;.
P<>mocy
Wzajemnej
n
ie:
NRD".
15.25
Uh>bione
prze
wości
wydawnicze".
14.00
Muzy:;ka" czynne ID-I'f.
„Człowiek, który wątToksykologia: IlnStytut boje
(USA) od lat 16 godz.
16.00 „PopołU<lnie z mło ka rozrywkowa. 14.3C , Pod fa- I Wspóli>racy oięd:zy Polską
a
pi" 00 lat 16 (radz .l Medycyny Pracy, ul. Te- dością".
llfUZEUM KATEDRY E- 17, 19
16.05
„Studio Rytm bryca;nym dachem. 14.U Audy- Niemiecką Republi.ką DemokraWOLUCJONIZMU
UL ENERGETYK (Al. Poli- g~. 17, 19
rPsy B.
przedstawia ... "
16.25 „Spotkanie cja dla dzieci „Błękitna sztafe- ty=~ (W). 16.30 Przypomjnamy.
(Park SlenkieoWic~ techniQ 17) n ieczynne STYLOWY - STUDYJNE _Nocna ?Gm~ . piełęg z historią" . 16.45 •• Radiostop spor ta". 15.(IQ Kooeert popołudnio rad;,;imy
„Podkiełkowywanie
czynne od 19-'17.
GDYNIA {TUwima nr 2) !Ko lińskiego nr 123) _ marska, S1enkiew1cza I37 towy".
17.00
„Inaczej nit co wy. 15.30 Dla dzieci „Co I jak ziemniaków" (VI'). 16.40 .• P'Xl·róż
MU'.hEUM SZTUKI {Wiec „Cienie
zapomnianych
„Japonia i miecz" od t„l . .444- 44 przy)muje zgło dz ieli". 17.2-0 „Piórkiem ibisa" - zm.aJstru.iemy". 16.00 Wiad. 16.05 z przyg<>dami" - film airchiwalkowskiego 36) czynn~
przodków" od lat 14 Iat 16 (jap.) godz. 16 , S'J:~.n1a
telefonicme
na fel. 17.45 „Tam, gdzie V{ojna" - Publicystyka
międzynar<>d<>wa . ny IW). 16.~1 Dziennik (W). 17.0S
od ~IS.
18 20
w1zytv d<>mowe lekarzy fragm.
17.55 Wiad . 18.fO .,Mlo- 16.17
Gra zespól „warszawscy ,.Pan Półka I spółka" (W). 17.25
(ra<lz.) godrz. IO, 12.30,
•
w godz. 1~. w ambu- dziet koncertuje w Gdańsku".
stonip~i",
!6.35
„Rogatki war- PKF CW"l. 17.35 .• Me<!ali n ie przy
!5, 17.30, 20
STOKI (Zbocze) „spra- latorium lntemlstycz:nym 18.45 Kurs jęz. franc. 19.10 "Wiej szawskie" WYSTAWY
fe!. 16.45 Z ziemi z:nano" - n.portat z Targów Kra
llALKA (Krawiecka S-5>
wa Barnaba li;OSY" o<l !>rzyjmowanJ są na m iej skie spot.kania". 19.25 „Pięć mi- mazowieckiej. 17.GI (L) Aktual- jowych - „wtosna 67„ tPoznań>.
PALAC MŁODZIEŻY Im. „o carski tron" o<l lat
lait 14 (czeski) godz. S"Ctl
chorzy z nagłym i nut o wychowaniu.
19.30 Kon- ności
łódzkie.
I7.15 (L)
Rep. 18.00
M,agazyn
MedyC'Z!ly (WJ•
TUWIMA (ul. Monius:<
l4 (bułg.) godz. 16, 18
16, I8, 20
za chorov.•aniaml lnternl- cert życzeń.
19.45
.,Moto-kwa- „Podróże bliższe l dalsze". 17.3() 18.30 .Jazz w Filharmonii (W).
k\ 4-a). Wystawa po„Noce nad Newą" ocl STUDIO (Lumumby 7-9) s~vcznyml w godz. 16-7 . drans". 2<>.00 W i a<!omoścl.
20.31 „Łó<Jzcy S<>!i8ci". 17.50 (Ł) IO ml 19.00 ,.Gawędy o wsoółcz.,..,ności"
konkursowa
„Łódż lat 16 {radz.) g. 2(J
,,Jutro Meksyk" o<l lat 'i.i-'>CnA pomoc
pielęgPiosenki francusk ie. 20.35 Poeta nut muzycznego
relaksu.
18.00 (Katowi-::e). l'.l.20 Dobranoc (W).
moje m iasto" - prac„ I MAJA !Kilińskie!!o 178>
14, (,po!.)
godz. 17.15, „;arska.
Al. Kościunki l Je-go świat. 21.05 Koncert cho- Nowe nagrania
Ol"k. Ma-n<lolin 19.311 Dzienni!k (\V). 2-0.00 Wiado
wyróżni.one w
kon.kur
~"rog>raim
króbk0omet'!"a- 19.30.
41 tel. 324-09 przyjmuje pinow.!lki.
Zl.35 „O<lpowtedzi z LRPR.
18.7" (Ł) ,,KSR", 18.45 mo<\ci. dn.i.a (Ł). 20,15 „Matka i
sle plasty.cznym I foz<>wy:
„Starszy sier- ;:iwrT fB.ałuck1 Rynek !!\ ,,;roozenia
telefoniczne różnych szuflad". 21.50 Wieczor- .. W
dewizowym kręgu'".
19.00. milczen'e" film
fab.
prod.
tografic:znyrn
<>&łoszożant z Kadzidła",
„Wieś
„Człowi'ek, który zahił na
zabiegi do domu w ny kon.("'erf tyczeń. .22.30 „Irina 0 Wiad.
l9.05 Muz. I akt.
l9.3C NRD .ez. n (\\'). 2:1.15 „Swiatonynl przez TPŁ.
na Podgórz;u'', „Na je- Liberty Valance'a" od godz. 19-4.
- humoreska. Z2.45 Spiewa Edy „Urodzi.ny pana Karola" słu wl<l"
(W).
:111.45 I:niennik CW>•
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- Czy nigdy nie
nym niż pieniądze?

myśli

pan o niczym

m-

-

AKIAMITłłl

PAZU Kl
Mason

odsunąt

obrotoWy

fotel;

wstał

obszedł naokoło biurko.
- Na przyszłość może pani sobie oszczę
dzić wysilania się na to spojrzenie niewiniąt'ka.. Zdaje sic:, że się dobrze rozumiemy.
Jest pani w tarapatach, a ja staram się pa-

i

nią

wyciągnąć,

bo taki jest mój zawód. To

wszystko.
Poćlniosła · s:ę

powoli z krzesła, zajl!'zala mu
w oczy i położyła nagłym ruehem
dłonie na ramionach.
- Napełnia mnie pan ufnością. Jest pan
jedynym mężczyzną, jakiego znam.
któ:-y
stawił czoło mojemi:.: mężow'i..
Czuję,
że
mogłabym się do pana przytulić i pan b1
mnie obronit
O<irzucila głowę do tyłu, tak że wargi znalazły się pi-Ly jego wargach. Stała tuż kolo
niego. z oc.r.ami wbitymi w jego oczy. Ujął
ja długimi, siinymi pakami za łokieć i odwrócil od siebie.
- Będę pa:rj. bronił, jak długo będzie pant
płacila gotówką oświadczył.
WyrwaJa mu si.ę i z powrotem obrócila do
niego twarzą.
głęboko

Nie w tej zabawie.
Jest pan jedyną os-Oibą, na którą m~
liczyć jęła deklamować. Jest pan wszystkim; oo mi pozostalo. Wszystkim, co stoi
między mną a n.iną.
- To moje zajęcie - odparł chłodno• ..i
Po to tutaj jestem.
Mówiąc to, prowadzil ją do drzwi.
- Jak pan chce. - Dziękuję pan'lL
Jej ton był formalny, niemal lodowaty.
Wyszla z gabinetu i Perry Mason zamkną}
za nią drzwi. Podszedl do biurka, podniósł
słuchawkę i
usłyszawszy
głos
Delli Street
powiedz.ial:
- Daj mi centralę, Della..
Rzucil telefonistce numer Biura Detektywistycznego Drake'a i poprosil do telefonu
szefa.
- Paul?
Tu Perry. Mam dla ciebie robóil.ltę,
musii;z to szybko
załatwić.
Franlc
Locke. ten z „Pikantnych Wiadomości", •o
pies na kobiety. Ma w Hotelu Wheelrigh:
dzidzię, z którą się afiszuje. Zachodz.i tam
czasami do fryzjera. żeby go odświeżyli, ja!{
z mą wychodzi na miasto. PrzyjechaJ skądś
z Południa. n.ie wiem dok.lad.nie skąd. By!
zamieszany w ja!mś bn„dną historią, pewno
dlatego stamtąd wyjechał. Frank Locke to
prawdopodobnie przybrane nazwisko.
Napuść na niego kupę ludzi. żeby się szybko
dowiedzieli, co to była za historia.. Ile bę
dzie mnie ta przyjemność kosztowala?
- Dwieście dolarów - usłyszal głos Paula
Drake'a.. - I drugie dwieście pod koniec tygodnia, jeśli zajmie mi to tyle czasu.

- Wątpię, czy uda mi się tym obcią~
klienta - zauważył Mason.
- Więc niedl będzie trzysta dwadzieścia
pięć w sumie. 'l'ylko nie zapomnij o mnie~
jeśli uda tj się to włączyć później do wydatków.
- Dobrze odparł Mason. Bierz slt:
do roboty.
- Poczekaj chwnę. Wlaśnie miałem do cl~
bie dzwonić. Przed gmachem
stoi
wielki
Lincoln z sroferem przy kierownicy. Uaje
się, że to ten sam. którym zwiała twoj'a tajemnicza przyjaciółeczka Chcesz, ~eby !!"O
śledzić?
!lapisaJem
na
wszelki
wypadek
numer.
- Nie. To juf nieważne. Sam ją złapałem.
Zapomnij o niej I zabieraj sią do Locke'a.
- Dobrze - i Drake rozłączył się.
Perry Mason odłożył słuchawkę. W drzwiach
stała Della Street.
- Poszła? - spytał MasQ!\.
DElla Street kiwnela głowa.
- Ta kobleta nawarzy d piwa.
- Już mi to mówiłaś.
- Mówię ci je=e raz.
- Czemu? - zapytał Mason.
- Nie podoba mi sią jej zachowanie. I ni'!
podoba mi sie sposób. w jaki tra<ktuje pracująca dziewczynę. St.ara mi się dać d-0 zrozumienia, że jej pozycja społeczna jest macznie wyższa oo mojej.
- Nie ona jedna jest taka.
- Wiem , ale z nią to inna sprawa. Ona nie
wie, co to r.:czciwość.
Kocłla
krę1actwo:
Wypnie się na ciebie bez chwili namysłu,
jeśli uzna. że tak będzie dla niej korzystniej.
Na
twar.ey
Masona pojawiro się zamyślenie..

- To nie bedzle

dla

niej

korzystne

Della
d!wilę,

pochłonięty już czym Innym.
Street przyglądala
mu
się
przeZ
po czym
cicho
zamk:nęta za soi>ą

dr7Jwi, zoota~jąc go samego.

Hanison Burke nie mial osiągnięć w Kongresie. ale zapisaJ się jako „przyjaciel lu•
du", popierając ustawę forsowaną przez k.li•
kę polityków w przeświadczeniu, że i ta.le
nie przejdzie przez izbę wyższą, a gdybY
nawet przeszła. napotka na zdecyd<l'Wane
weto prezydenta. Swoją kampanię przedwy•
borr.zą do senatu prowadzil przy poparciu co
znaczniejszych obywateli, których
zręcznie
ut;vierdzaJ w przekonaniu. że jest w gł<l'l>l
duszy konserwatystą. starając się przy ty'1l ·
nie tracić popularności wśród szerokich rzesz
wierzących w jego opinię ,.przyjaciela ludu".
Burke zmieTzył Perry Masona przenikll•
wym. taksi.;.·jącym wzrokiem i oświadczył:
- Nie wiem; o czym pan mówL
- Dobr7.e odrzekl Mason - 1eśli ehce
mnie pan zrous.ić d-0 mówienia Wprost. t<>
opowiem o tym wieczorze. ltiedy na Beecbwood Inn dokonano napadu.
a pan ta.!11
wlaśnie był w towarzystwie oewnej meźatkl.
Harrison Burke wzdrygnął się. Zaczerpnał
głęboko powietrza. jakby się dusi!. i z de·
terminacją nadał swojej twarzy wyraz. który zapewne uważał za kamienny
- Zdaje s'.ę powiedziaJ niskim, g!ęb<>
kim głosem - te zostaJ pan wprowadzony w
błąd. Jestem bardzo zajęty. Więc będę pa.na
musiał przeprosić.

(J. 7)

(Dalszy dąg nastąpi)
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